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Група № 11 (дівчата) 

Урок № 98 

Тема уроку: «Елементи гри воротаря» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

Основний спосіб техніки гри воротаря. Найчастіше він ловить м'яч обома руками. 

Залежно від напрямку, траєкторії і швидкості руху м'яча ловлення виконують знизу, 

зверху чи збоку. Ловлення м'яча, точка перетинання траєкторії якого з лінією воріт 

через ігрову ситуацію знаходиться на значній відстані від воротаря, здійснюється в 

падінні. Воротар постійно переміщується до такої передбачуваної точки. 

Ловлення знизу використовується для оволодіння м'ячами, котрі котяться, 

опускаються і низько (до рівня живота) летять назустріч воротарю. У підготовчій фазі 

воротар нахиляється вперед і опускає руки вниз. Долоні звернені до м'яча, пальці 

трохи розставлені. Руки не повинні бути надмірно напружені. Ноги зімкнуті, прямі чи 

трохи зігнуті. М'яч підхоплюють кистями знизу і підтягують  до живота.  

 

  Ловлення м’яча, котрий котиться знизу 
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 Ловлення зверху застосовується для оволодіння м'ячами, котрі летять по 

середньовисокій (на рівні грудей і голови), високій і спадній траєкторії. Займаючи 

вихідне положення, воротар виносить ледь зігнуті руки уперед чи уперед —

 вгору. Долоні, повернені до м'яча, з розставленими і напівзігнутими 

пальцями, утворять своєрідну півсферу. Швидкість м'яча гаситься за рахунок поступ-

ливого руху кистей і згинання рук.                                       

 

Ловлення м’яча зверху 

М'ячі, котрі високо летять, слід ловити двома руками зверху в стрибку. 

Ловлення у падінні — ефективний спосіб оволодіння м'ячами, направленими 

зненацька, точно і сильно убік від воротаря; перехоплення передач уздовж воріт; 

відбирання м'яча в ногах у суперника. 

 Відбивання м'яча 

Якщо не можна виконати ловлення (через протидію суперника, велику силу 

удару, важкодосяжність м'яча і т.д.) — м'яч відбивають. Назустріч м'ячу, котрий 

летить, швидко виноситься одна чи дві руки. Відбивання здійснюють найчастіше 

долонями (іноді удар м'яча припадає на передпліччя). М'яч рекомендується 

спрямовувати в бокову сторону від воріт. 



М'ячі, котрі летять на значній відстані від воротаря, слід відбивати однією рукою 

в падінні. 

  

Відбивання м’яча 

Щоб перепиняти "прострільні" і "навісні" передачі, воротарю необхідно відбити 

м'яч на значну відстань. Для цього застосовується удар по м'ячу одним чи двома 

кулаками. Воротар відбиває м'яч на місці, у кроці, після різних переміщень і, особливо 

часто, у стрибку. 

 Кидки м'яча 

Кидки виконуються однією і двома руками. Кидок однією рукою дозволяє 

більш точно направити партнеру м'яч. Застосовуються такі способи кидка: зверху і 

знизу. Найбільш розповсюджений кидок зверху. У цьому випадку м'яч можна 

направити по різних траєкторіях, на значну відстань і з достатньою точністю.  Кидки 

виконуються на місці й у кроці. Використання їх у русі суворо регламентується 

правилами. 



 

 

Питання для контролю: 

1. Коли і як використовується ловлення знизу? 

2. Для чого застосовуюється ловлення зверху і як? 

3. Якщо не можна виконати ловлення то що роблять і як? 

4. Як виконуються кидки м’яча? 

Зворотній зв’язок: електронна адреса – otradniy2708@gmail.com   
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Група № 11 (дівчата) 

Урок № 99 

Тема уроку: «Потрійний стрибок» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

Потрі́йний стрибо́к  — складна легкоатлетична вправа, яка має три послідовно 

виконувані стрибки — скачок, крок і стрибок. Відштовхнувшись від 

планки, спортсмен приземляється на ту ж саму ногу (скачок), далі відштовхнувшись 

цією ж ногою, приземляється на іншу (крок), і далі, відштовхнувшись, робить 

приземлення в яму з піском на дві ноги (стрибок). 

Техніка стрибка. Підготовка до наступного відштовхування проводиться в 

останній третині польоту з великою активністю, створюючи визначений ритм 

відштовхування і стрибка в цілому. Цей ритм складається із довгого зльоту у 

положенні «кроку», енергійного виносу поштовхової ноги для підготовки повторного 

відштовхування і відведення назад махової ноги, замаху і загрібаючого опускання 

поштовхової ноги, з пружним її ставленням, поступаючим і довгим відштовхуванням 

у поєднанні з маховими рухами. Такий характер підготовчих дій (замах, опускання 

поштовхової ноги із зустрічними маховими рухами ногою і руками) дозволяє 

стрибуну:  

а) надати нозі необхідної швидкості кутового переміщення щодо тіла і за 

найменшої амплітуди;  

б) досягнути цілісності і активності при переході від польотної до опорної фази; 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD


в) не допустити перевантаження опорної ноги та розвинути більше зусилля для 

пересування вперед по всій амплітуді відштовхування. 

У другому відштовхуванні нога ставиться на всю стопу більш випрямленою і з 

більшим нахилом до доріжки. У зв'язку з необхідністю зміни направлення руху тіла на 

32-34° (сума кутів при опусканні і вильоту) навантаження на м'язи і суглоби досягає 

найбільшої величини. Надмірне згинання в кульшовому та колінному суглобах 

негативно впливає на досягнення висоти і довжини «кроку». Після другого 

відштовхування і вильоту в «кроці» стрибун приймає вихідне положення для 

наступного відштовхування, піднімаючи махову ногу і відводячи назад поштовхову. 

Кут розведення стегон на момент замаху досягає найбільшої амплітуди (100—105°). 

Опускання поштовхової ноги проводиться таким же загрібаючим рухом як і в 

«скачку» одночасно з зустрічним швидким і за широкою амплітудою рухом махової 

ноги і рук. Це сприяє збільшенню потужності поштовху і зберіганню стійкої рівноваги 

в польоті. Після відриву від опори стрибун займає характерне положення у «кроці», 

коли зігнута махова нога попереду, а поштовхова позаду. Перед приземленням 

стрибун розгинає махову ногу, готуючись до приземлення, а руки відводить назад. В 

останньому відштовхуванні нога ставиться на всю стопу майже випрямленою під 

кутом 65°, тіло — у вертикальному положенні або дещо нахилено вперед. Великий 

нахил тулуба вперед приводить до втрати рівноваги. Завдання в останньому 

відштовхуванні — не втратити поступальної швидкості. 

Рухи у стрибку майже не відрізняються від стрибка у довжину з незначного 

розбігу. Стрибуни виконують політ в «кроці» з витягнутими вгору руками, а потім 

зводять ступні ніг і готуються до приземлення. Деякі стрибуни використовують спосіб 

«прогнувшись». Після зведення стоп обидві ноги утримуються разом високо і далеко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1


спереду тулуба. У зв'язку зі зниженням швидкості доцільно одразу після торкання 

піску, м'яко згинаючи коліна, активно рухатися вперед через сильно зігнуті ноги. У 

стрибках як засоби загальної фізичної підготовки використовуються: довготривалий 

рівномірний біг помірної інтенсивності, кросовий біг, пересування на лижах, 

плавання, гребля, різноманітні рухливі і спортивні ігри (для розвитку загальної 

витривалості); вправи без предметів, з різними обтяженнями, елементи акробатики і 

гімнастики (для опорно-рухового апарату і силової підготовки); спортивні ігри, 

гімнастичні та акробатичні вправи (для покращення спритності і координації рухів). 

Загальнорозвиваючі вправи виконуються в різних вихідних положеннях (стоячи, 

сидячи, лежачи), на місці, в русі, з нахилами, поворотами, за рахунок махових рухів, зі 

згинанням і розгинанням, з предметами і партнерами. Крім того ці вправи можуть 

мати вибірковий вплив на окремі м'язові групи або частини тіла. 

Для покращення спеціальної фізичної і технічної підготовки використовуються 

основні і спеціальні вправи: швидкісно-силові, бігові і стрибкові. Ці вправи можуть 

використовуватися з подоланням власної ваги, різними додатковими обтяженнями, з 

використанням дії зовнішнього середовища, з подоланням зовнішнього опору. 

Питання для контролю: 

1. Що таке потрійний стрибок? 

2. Яка техніка стрибка? 

Зворотній зв’язок: електронна адреса – otradniy2708@gmail.com 


