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ВСТУП 

До легкоатлетичних метань належить штовхання ядра, метання списа, 

диска та молота. Для кращого вивчення техніки легкоатлетичних метань 

важливо знати, з яких частин складається техніка змагальної вправи – 

метань. Кожна окрема метальна дисципліна (ядро, спис, диск, молот) має 

окремі частини техніки. В яких основною ланкою є фінальне зусилля. У 

підготовчій частині виконують певні елементи техніки. Кожна вправа має 

свої особливі деталі в техніці. 

Перед вивченням техніки легкоатлетичних метань слід провести короткий 
інструктаж з техніки безпеки. Задля запобігання травм та різних порушень 
здоров’я варто на перших заняттях наголошувати про дисципліну під час 

виконання вправ фронтальним методом. Усі вправи виконуються за 
командою. Після виконання вправи з випущенням снаряду подається сигнал 
для того, аби принести снаряд. Цей сигнал подається після того, як всі учні 
виконали вправу. Під час виконання вправи фронтальним методом всі учні 

розміщуються на відстані 3-4 м один від одного однією шеренгою. Не 
допускати розміщення учнів у 2-3 шеренгах при виконанні кидків.
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РОЗДІЛ 1. Аналіз техніки легкоатлетичних метань 
 

1.1. Визначення, історія розвитку, характеристика видів легкоатлетичних 
метань. 

 

У програму легкої атлетики як виду спорту входять ходьба, біг, 

стрибки, метання та багатоборства. До легкоатлетичних метань відносяться 

штовхання ядра, метання диска, метання списа і метання молота. Техніка всіх 

видів метань поділяється на такі частини: вихідне положення, розбіг чи 

розгін, фінальне зусилля і збереження рівноваги після кидка. 

 Слід зазначити, що в даний час велику популярність для розвитку 

швидкісно-силових якостей придбали тренажерні комплекси - зали насичені 

різним тренажерним устаткуванням. Як епізодичний фактор /1-2 місяця 

занять у чергуванні з іншими видами фізичного виховання/ такі заняття 

приносять позитивний ефект. Однак, тривалі заняття в таких умовах 

негативно впливають на психічний стан тих, що займаються, викликаючи 

перенапругу ЦНС /сенсорне гноблення/. 

       Таким чином, удосконалювання  техніки і розвиток швидкісно-силових 

якостей є найважливішими напрямками, за якими необхідно йти для 

досягнення високих результатів у метаннях. 

 Ці шляхи взаємозалежні між собою, і було б неправильно розділяти їх 

чи протиставляти один одному. Виходить, нерозумно сперечатися, що 

важливіше - сила чи швидкість, техніка. Як показує практика, сильному 

спортсмену необхідно більше приділяти увагу техніці, а добре 

підготовленому технічно, але недостатньо сильному – більше приділяти 

увагу вихованню швидкісно-силових якостей. Однак, на практиці як немає 

спортсменів, які мають достатньо розвинуті фізичні якості, так і немає 

спортсменів з ідеальною технікою. Співдружність і мистецтво тренера  і 

спортсмена, повинне полягати в умінні визначити, що важливіше для 

кожного спортсмена окремо, підібрати відповідні засоби і методичні шляхи 
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їхнього застосування. 

 Класичні види метань: штовхання ядра, метання диска і метання списа, 
незважаючи на різні форми, вагу снарядів, на умови і способи метань, 
аеродинамічні властивості польоту снарядів, мають загальні закономірності, 
що обумовлюють техніку легкоатлетичних метань. 

В усіх видах метань техніка рухів має наступні елементи: тримання 
снаряда, вихідне положення перед розбігом, розбіг системи метальник-
снаряд, підготовка в розбігу до фінального зусилля, фінальне (заключне) 
зусилля й утримання рівноваги після випуску снаряда. Техніка виконання 
цих елементів (умовних фаз) метання характеризується механічними 
законами, що і визначають загальні основи техніки  усіх видів метань. 
 Дальність польоту будь-якого снаряда, як відомо з механіки, 

визначається формулою: S=
g

V 2sin2 
 де: 

V – початкова швидкість вильоту; 
  - кут вильоту; 
g – прискорення сили ваги. 

В усіх метаннях на дальність польоту снаряда впливають і інші фактори, такі 
як атмосфера повітряного середовища і висота вильоту снаряда. 
 Однак найбільш важливим фактором, що впливає на поліпшення 
спортивного результату, є збільшення початкової швидкості вильоту снаряда 
під оптимальним кутом. У кожнім окремо узятому метанні мається свій 
діапазон оптимальних кутів вильоту снаряда: 
      у штовханні ядра – 38-41 0 , у метанні диска –36-39 0  і в метанні списа – 32-
38 0  , відхилення від який у будь-яку сторону значно знижують дальність 
польоту снаряда (Рис.1) 

. Як видно на малюнку, при випуску снаряда під 
невеликим кутом до обрію снаряд приземляється відносно недалеко від 
метальника, зі збільшенням кута вильоту снаряда – дальність польоту 
збільшується. Хоча збільшення результату продовжується до визначеної 
величини кута, після якої зі збільшенням кута результат знижується. 
Причина цього явища криється в тім, що м'язові зусилля затрачаються не на 
дальність горизонтального польоту, а на вертикальний підйом системи 
метальник-снаряд. Звідси випливає вимога до техніки метань – забезпечення 
оптимального кута випуску снаряда при максимальному збільшенні 
швидкості вильоту снаряда, як основного фактора для результату. 
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 Так, у формулі початкова швидкість, зведена в квадрат ( V 2  ), означає, 
що при збільшенні швидкості руху снаряда в два рази дальність польоту 
збільшиться в чотири, при збільшенні швидкості в три рази, дальність 
збільшиться в дев'ять разів і т.д. Теоретично все просто, на практиці ж 
збільшити швидкість куди складніше.  

Очевидно, можливості  збільшення швидкості криються в 
індивідуальних здібностях спортсмена, що залежать від його фізичних, 
технічних і психологічних якостей, виховання яких здійснюється в 
тренувальному процесі. Для приклада розглянемо шлях збільшення 
початкової швидкості за рахунок технічного виконання метання списа.   

Коли списометальник біжить по прямолінійному розбігу, спис 
переміщається горизонтально, маючи швидкість Vгр. (Рис.2). У фінальному 
зусиллі, за рахунок активної тяги списа, горизонтальна швидкість ще більше 
збільшується за рахунок фінального зусилля  Vгф. Робота ніг і активний 
обертальний рух рукою, що метає, створює так звану вертикальну швидкість 
фінального зусилля Vвф. Результат додавання цих швидкостей і буде 
початковою швидкістю вильоту списа, з яким воно залишає руку метальника:  

V=Vгр+Vгф+Vвф. 
Слід зазначити, що якщо горизонтальні швидкості складаються 
арифметично, то горизонтальна і вертикальна швидкості, спрямовані під 
кутом один до одного, і складаються геометрично за правилом 
паралелограма. Наприклад: 
 Vгр=2м/с, Vгф=2м/с, а Vвф=3м/с, тоді Vг=2+2=4 м/с, а початкова 
швидкість V буде знаходитися за теоремою Піфагора: 
 V 2  =4 2  +3 2  =25, відкіля V= 25  =5м/с. Таким чином, склавши 
4м/с+3м/с, ми одержимо не 7, а тільки 5 м/с. Необхідно відзначити, що чим 
більше кут взаємодії цих швидкостей, тим менше їхня сума. Розглядаючи 
швидкості, слід зазначити, що для прямолінійного руху швидкість 
вважається лінійної, що виражає шлях, який подолав спортсмен в одиницю 
часу, тобто V=

t
s  . Тут величина швидкості залежить від величини шляху, 

який подолав спортсмен за той самий час, чи ж від зменшення часу t, за яке 
тіло пройде той самий шлях S, тобто чим більше шлях і менше час, тим 
лінійна швидкість буде більше. 
 На практиці, особливо в метаннях, прямолінійного руху як такого 
немає, а є рухи криволінійні (обертальні), що відбуваються в різних суглобах 
тіла метальника. Отже, лінійна швидкість вильоту снаряда є результатом 
обертального руху руки зі снарядом і визначається кутовою швидкістю W і 
радіусом обертання R. З формули V= W R видно, що лінійна швидкість 
залежить від кутової швидкості W і радіуса, чи обертання за рахунок одного 
чи іншого. Варто пам'ятати і те, що збільшення тривалості дії зусиль 
метальника на снаряд прямо пропорційно збільшенню довжини шляху дії.  
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 Незважаючи на специфіку метання різних снарядів, у них можна 
визначити загальні вимоги з основних структурних фаз, цілісній системі 
рухів, що обумовлюють динамічний і технічний ефект. До них відносяться: 
-тримання снаряда; 
-підготовка до розбігу і розбіг; 
-підготовка до заключного зусилля (фіналу);  
-фінальне зусилля і гальмування. 
У кожній фазі є свої особливі технічні завдання, що дозволяють у цілому 
успішно вирішувати кінцеву основну задачу метання.  

Оцінка технічних дій за фазами метань, повинна, насамперед, 
враховувати, наскільки попередні дії в ланцюзі рухів сприяють успішному 
виконанню наступних. Особливо варто звертати увагу на те, щоб підготовчі 
дії наприкінці розбігів забезпечували б ефективне виконання реактивно-
вибухового фіналу. 

 
1.2. Аналіз окремих частин техніки метань (тримання снаряду, вихідне 

положення, розбіг або розгін, фінальне зусилля, збереження рівноваги після 
закінчення метання). Кінематичні та динамічні характеристики техніки. 

 
Тримання снарядів 

 
Способи тримання снарядів у класичних метаннях залежать від 

пристрою їхній і техніки метань. Тримання снаряда повинне бути зручним 
для спортсмена і дозволяти вільно, з оптимальною амплітудою, виконувати 
рухи з можливістю збільшення швидкості вильоту снаряда, що виражається 
формулою V=

t
s  = W R. Виходить, тримання снаряда повинне забезпечувати 

найбільший шлях S впливу на снаряд, що досягається радіусом обертання R 
при тих самих можливостях кутової швидкості W метальника. Звідси 
випливає необхідність тримати снаряд так, що б його центр ваги був 
максимально вилучений від осі обертання, тому при штовханні ядра снаряд 
кладеться в руці метальника ближче до кінців фалангів пальців, при метанні 
диска - на нігтеві фаланги, при метанні списа - утримуючи його в долоні, 
хват здійснюється передостанніми і нігтевими фалангами пальців, 
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упираючись в останній виток обмотки 

(Рис.2).   
Усе це сприяє збільшенню радіуса обертання, а отже і збільшенню 
початкової швидкості вильоту снаряда.    
 Тому кожен метальник повинен визначити для себе найбільш 
оптимальний спосіб тримання, що дозволяє діяти на снаряд з максимальними 
зусиллями.  
 

Підготовка до розбігу і розбіг 
 

Під розбігом у метаннях розуміється: у штовханні ядра - чи стрибок 
обертання, у метанні диска - повороти (обертання), у метанні списа - 
прямолінійний біг зі списом. 

 Розбігу в метаннях, як правило, передує виконання спортсменом 
попередніх рухів окремих частин тіла і снаряда. Головна задача при цьому – 
з'єднання спортсмена зі снарядом у єдине ціле і зосередження уваги на 
виконанні метання в цілому. 

Основною задачею розбігу є створення максимальної швидкості в 
системі «метальник-снаряд», що спортсмен у стані використовувати з 
найкращим ефектом у заключному (фінальному) зусиллі. 

Після попередніх рухів метальник розганяє снаряд, додаючи йому 
швидкість Vгр. З огляду на те, що дальність кидка визначається величиною 
початкової швидкості Vо, цілком логічне прагнення спортсмена якнайбільше 
збільшувати усі компоненти, що складають початкову швидкість: Vгр., Vгф., 
Vвф. Однак, на практиці збільшення цих швидкостей виконати не завжди 
представляється можливим. 

Наприклад, якщо метальник виконав максимально швидкий розбіг, то у 
фінальному зусиллі він не завжди в стані його реалізувати. Іноді, спортсмен, 
набравши швидкість, різко знижує її перед фінальним зусиллям, до того ж 
відводить спис назад, створюючи снаряду негативну горизонтальну 
швидкість. Тоді  його кінцевий результат мало відрізняється від результату 
метання з місця. 
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   На рисунку 3 показана горизонтальна швидкість Vгр. на ділянці АБ, 

на ділянці БВ – підготовка до фінального зусилля. Добре підготовлений 
спортсмен у технічному плані прагне зберегти досягнуту швидкість у розбігу 
(розгоні снаряда), а іноді і перевищити її БВ. Тим самим він одержує 
перевагу в розгоні на даній ділянці, тобто знаходить більш високу швидкість 
вильоту снаряда в порівнянні з тим, хто знизив її на ділянці підготовки до 
фінального зусилля (БВ 1  , БВ 2  , БВ 3  ). Звідси випливає, що у всіх видах 
метань при правильному розбігу швидкість руху спортсмена зі снарядом 
повинна збільшуватися до кінця розбігу. Швидкість же руху окремих частин 
тіла метальника в процесі всього метання змінюється неоднозначно. 

При безпосередній підготовці до фінального зусилля збільшується 
швидкість руху нижніх кінцівок і таза в порівнянні з верхніми кінцівками і 
снарядом. Необхідність цього диктується прагненням метальника збільшити 
шлях впливу на снаряд і розтяганням м'язів, що несуть основну функцію у 
фінальному зусиллі. При цьому потрібно пам'ятати, що для досягнення 
максимального результату кидка на різних етапах підготовленості 
спортсмена швидкість розбігу повинна відповідати його швидкісним і 
силовим можливостям і його здатності використовувати у фінальному 
зусиллі енергію, придбану в розбігу.  

 
Фінальне зусилля і гальмування 

 
Положення спортсмена перед початком фінального зусилля має 

величезне значення. Положення характеризується оптимальним  нахилом чи 
поворотом і закручуванням тулуба в протилежну від метання сторону і 
відведену руку зі снарядом у тім же напрямку. 

Положення метальника повинне бути зручним для спортсмена, стійким 
і динамічним. Характеризується воно порівняно широким розміщенням ніг, 
вага тіла повинна бути зміщена на праву ногу (якщо снаряд метається 
правою рукою), що метає рука зі снарядом у крайнім заднім положенні. 
Великі групи м'язів ніг, таза і тулуба розтягнуті (Рис.4). 
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 Загальний центр маси тіла (ЗЦМТ) оптимально знижений. На практиці 
кожен метальник, у залежності від наявності швидкісно-силових якостей 
м'язів ніг, повинен вибирати своє індивідуальне зниження ЗЦМТ. 
 Відомо, що швидкість вильоту снаряда в спортивних метаннях тісно 
зв'язана зі способом прояву зусиль метальника в кидку, поштовху і залежить 
не стільки від абсолютного значення величини швидкісно-силових якостей 
спортсмена, скільки від раціонального її розподілу на всьому шляху розгону 
снаряда. Тому для досягнення найвищої швидкості вильоту снаряда 
метальнику необхідно на початку  підготовчих кидкових рухів прагнути не 
до максимального, а оптимального прояву зусиль. 
 Тому що всі метання проходять у фінальній фазі через вісь (не вісь 
симетрії, а навколо вертикальної осі через лівий плечовий суглоб і ліву ногу). 

(Рис.5).  
Звідси: чим більше радіус обертання, а це перпендикуляр, опущений з ЗЦТ 
снаряда на вісь обертання, тим вигідніше умови для збільшення початкової 
швидкості вильоту снаряда. Виходить, у фінальному зусиллі необхідно 
впливати на снаряд по дузі найбільшого радіуса при максимально можливій 
кутовій швидкості.  
 При прояві швидкісно-силових можливостей метальника, що виконує 
фінальне зусилля, дуже важливо максимальне використання ним великих 
груп м'язів ніг, тулуба, що є найбільш сильними. Це вимога повинна 
знаходити місце не тільки при виконанні заключного зусилля, але й у розбігу.  
 Виконати фінальне зусилля спортсмен повинен зі стійкого положення. 
Розміщення ніг, положення тулуба і напрямок зусиль повинні дозволяти 
метальнику впливати на снаряд по можливості з більшою силою по 
оптимальному шляху, не порушуючи правил змагань. 
 Завдяки попередньому розтягуванню і наступному скороченню м'язів 
під час фінального зусилля до моменту випуску снаряда метальник 
забезпечує гранично високу швидкість розгинання дистальних ланок руки, 
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що метає, (передпліччя і пальців руки). В умовах змагань можна часто 
спостерігати, коли спортсмен після виконання фінального зусилля не може 
зберегти рівноваги в межах чи кола сектора і виступає за його межі. У таких 
випадках спроба вважається незарахованою й отриманий результат не 
реєструється. Тому для стабілізації результатів метальник зобов'язаний 
приділяти досить багато уваги вихованню уміння створювати гальмовий 
ефект у момент кидка і зберігати рівновагу в межах відведеного місця для 
метань. З метою створення гальмування рухів метальника вперед 
спортсменами використовуються наступні прийоми:  
- перескок з лівої ноги на праву (спис, ядро); 
- продовження обертального руху (метальниками диска і ядра, що 

використовують обертальний варіант); 
- утримання лівою ногою опори, без зміни ніг; 
По тому, як зберігає рівновагу спортсмен після випуску снаряда, можна 
судити про його техніку метань у цілому. 
 

Випуск в поле снарядів 
 
Точка вильоту снаряда і розташування  її стосовно спортсмена у всіх 

видах метань різні. Так, момент вильоту ядра, списа збігається з вищою 
точкою підйому руки і з моментом його закінченого випрямлення. При 
метанні диска оптимальна висота випуску снаряда знаходиться на рівні 
плечових суглобів. 

Залишає снаряд руку метальника під оптимальним кутом, різним для 
кожного виду метань. Теоретично найбільш вигідним кутом вильоту будь-
якого снаряда (без обліку опору повітряного середовища і кута місцевості) 
вважається кут 45 0  . 

Для кращого використання аеродинамічних властивостей окремих 
снарядів (диск, спис), що піддаються в польоті помітному впливу 
піднімальної сили повітряного середовища, доцільно зменшити кут вильоту. 
Крім тієї умови роботи основних груп м'язів, що виконують вправу помітно, 
краще при метанні використовувати менший за теоретичний кут . 

Оптимальні кути вильоту спортивних снарядів залежать від 
конструкції снаряда, від сили і напрямку вітру. 

На підставі розрахункових даних В. Тутевича середні оптимальні кути 
вильоту при штовханні ядра знаходяться в діапазоні 38-41 0 , у метанні диска - 
36-39 0  , у метанні списа - 32-38 0  . При довгих метаннях (диск, спис) проти 
вітру кут вильоту зменшується, при супутному – збільшується. 

Спортивний снаряд залишає руку метальника значно вище точки 
приземлення. Ця величина знаходиться в залежності від росту метальника, 
довжини його рук, особливостей його техніки і виду метань, у результаті 
чого утвориться кут місцевості, що утвориться між прямою, що з'єднує точку 
приземлення снаряда з точкою вильоту, і горизонтальної прямої (Рис.6). 
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Найбільший кут місцевості в штовханні ядра: наприклад, при 
результаті 10,5-11 м. кут знаходиться в межах 10,5 0  , а результат на рівні 
світового рекорду 21-22м у межах 5,5 0 . Зі збільшенням дальності польоту 
снаряда кут місцевості зменшується, досягаючи в довгих метаннях 2 0  . 
Виходить, на практиці снаряд залишає руку метальника на висоті 2-2,5м, 
отже, приземляється на стільки ж нижче точки вильоту, у результаті чого він 
пролітає трохи більшу відстань, чим розрахункове. Дослідження В. Тутевича 
(1969р.) показують, що снаряд пролітає далі на відстань, приблизно рівне 

висоті випуску снаряда, що записано у виді формули: S
g
V 2

  +h. 

Усі снаряди в польоті обертаються. Найбільш активне обертання 
відзначається в метанні диска. Воно впливає на правильність польоту і 
результат кидка. При правильному кидку обертання диска досягає 7-8 
оборотів у секунду, і цього досить, щоб вісь обертання диска зберігала своє 
положення в просторі до кінця польоту (В. Тутевич). 
 Правильно випущений диск звичайно має при вильоті невеликий 
позитивний кут атаки*  і мінімальний опір повітряного потоку. Отже, чим 
довше зберігається це положення, тим далі летить снаряд. Ця закономірність 
знаходить своє відображення й у метанні списа, а в меншому ступені - 
штовханні ядра.     

         
*  Кут атаки – кут між площиною снаряда і напрямком зустрічного потоку 
повітря. Якщо потік повітря набігає на нижню поверхню снаряда, то кут 
атаки визначається позитивним. Якщо набігає на верхню поверхню снаряда, 
то кут атаки визначається негативним.   
 

РОЗДІЛ 2. Методика навчання техніки легкоатлетичних метань 
 

Спеціальні вправи метальників умовно можна розділити на: підготовчі, 
спеціально-підготовчі, і що спеціально-підводять. Спеціально-підготовчі 
сприяють у більшій мірі поліпшенню розвитку спеціальної сили, координації 
метальника і крім того вирішують цілий ряд питань, зв'язаних з технікою 
метань.  

Вправи, що спеціально-підводять спрямовані на оволодіння й 
удосконалювання технікою рухів. Вони близькі по своїй структурі основній 
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руховій дії, але тому що містять у собі лише частина елементів техніки, то 
виконувати їхній легше і простіше. Метод використання вправ, що підводять 
– повторний і освоюється на застосуванні імітаційних і спеціальних вправ.  

Спеціальні вправи, у яких спортсмени застосовують снаряди, можна 
використовувати як на відкритому повітрі, так і в умовах залу, манежу чи (у 
сітки для метань) у час ранкової  зарядки чи тренування.  

Вага снарядів може бути різною у залежності від періоду і задач 
тренувальних циклів. Кожна група спеціальних вправ передбачає навчання 
або удосконалювання окремих фаз метань, поз, елементів техніки чи метань 
їх поєднань. Разом вони складають цілісну дію атлета, що виконує те чи інше 
метання. Завжди, як би не був натренований спортсмен, у цілісній структурі 
техніки метання він допускає деякі помилки, які зможе уникнути шляхом 
оволодіння технікою, розчленувавши її на окремі фази. 

Такими фазами є: стартова, початок стрибка, вхід у поворот 
(штовхання ядра), вхід у поворот (метання диска), початок відведення списа, 
перші одноопорні фази, далі - другі безопорні фази і двоопорні. 

Спортсмен послідовно опановує складовими частинами цілісної 
структури руху у визначеному ритмі, (який може бути, до речі, і повинен 
бути різним), далі з'єднує різні фази руху з наступними й удосконалює новим 
чином окремі ланки. Саме тоді  до спортсмена, приходить тонке м'язове 
відчуття, що дозволяє контролювати і координувати той чи інший елемент 
техніки або окрему  фазу чи поєднання окремих фаз і  ланок, що входять у 
загальну цілісну систему рухів.  

 Ритм і темп при метанні різних по вазі снарядів відрізняється один від 
одного, тому що силові зусилля метальника, швидкість їх проявів також 
удосконалюються і стають одними з головних критеріїв переносу широкого 
діапазону фізичних якостей атлета на основний снаряд. А тому що силові і 
швидкісні якості під впливом тренувальної діяльності змінюються, 
змінюється і сама техніка рухів. З цих причин процес удосконалювання 
техніки метань не є стандартним і постійним, він динамічний і вимагає 
особливої уваги, щоденної роботи над технікою рухів, як окремих її 
елементів, так і цілісного її виконання. 

Звертає на себе увагу такий момент використання спеціальних вправ. 
Спеціальні вправи можна виконувати, як було відзначено вище, у різних 
швидкісних і силових параметрах – повільно, у середньому темпі, швидко, 
максимально швидко, при  цьому використовуючи як динаміку, так і статику. 
Доречно нагадати, статичні пози допомагають спортсмену краще, чіткіше і 
глибше досягти «м'язового відчуття», а отже, і більш стійкої і стабільної 
рухової навички. 

Зі спеціальних вправ доцільно підбирати ті, котрі по своїй структурі 
найбільше повно відповідають конкретним педагогічним задачам.  
Використовувати їх у тренувальному процесі слід з урахуванням 
індивідуальних особливостей метальників. При використанні спеціальних 



 13 

вправ руху, подібних за своєю структурою і кінематичними 
характеристиками з цілісним метанням, відчутний вплив їх на певні групи 
м'язів. При цьому треба пам'ятати, що цілісні метання в різних варіантах є 
кращим засобом для технічного удосконалювання класичних метань, а 
спеціально підібрані вправи є додатковими, сприятливими для їх 
удосконалюванню. Тому що надмірне застосування спеціальних вправ 
небезпечно своїми наслідками.  Може статися так, що неадекватно підібрані 
вправи можуть придбати самостійне і при цьому негативне значення. 

Тому пропоновані нижче вправи доцільно застосувати вибірково з 
індивідуальним підходом до кожного спортсмена і вправи. 

 
2.1 Спеціальні вправи в навчанні й удосконалюванні техніки штовхання 

ядра 
 

1. Вправи зі спрямованістю на підготовку м'язів плеч, передпліччя і 
струменево-кистьових суглобів (Рис. 7-11). 

 

                      
2. Вправи зі спрямованістю на підготовку початку рухів нижніх ланок 
тіла спортсмена (Рис. 12-16). У вихідних позиціях варто звертати увагу на 
положення осі пліч і передпліч обох рук, подовжні осі яких повинні бути в 
одній площині, а також на попереднє зведення лопаток. Вправа виконується 
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до 10 разів і 

більш.

 

 
3. Вправи зі спрямованістю на утримання проекції ядра (якнайдалі) 
праворуч від правого стегна до моменту гальмування лівого, а потім і 
правого кульшових суглобів (Рис. 17-21). Кількість повторень 5-10 разів. 
Маса використовуваних снарядів різна. Бажано використовувати варіативний 
метод. 
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4. Вправи, що сприяють удосконалюванню техніки штовхання ядра з 
розгону (стрибка). Головна мета цих вправ – досягти чільного руху махової 
ноги, якнайпізніше розгинати праву ногу в колінному суглобі, утримувати 
положення ядра над ґрунтом (з різницею не більш 15-20 см підйому в 
порівнянні з найнижчим розташуванням його в угрупованні перед стрибком). 
При дотриманні цих установок спортсмен досягає широкого розведення 
стегон і швидкого їхнього зведення (Рис. 22-24). Кількість повторень 2-3 по 
10-12 разів. 
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2.2 Спеціальні вправи в навчанні й удосконалюванні техніки метання 

диска 
 

Вправи для навчання й удосконалювання умінь випуску диска: 
- підкидання диска нагору на висоту 2-3 метра і лов його (Рис. 25); 

-  
- метання диска нагору з обертанням його у вертикальній площині, активно 

випрямляти ноги, особливо праву (Рис. 26); 

-  
- метання диска несильно вперед з метою додати йому правильне обертання 

в горизонтальній площині, метати так, щоб диск падав плазом (Рис. 27). 

-  
Вправи для навчання й удосконалювання фінального зусилля: 

- імітація фінального зусилля з обтяженням, що перевищує стандартну вагу 
снаряда в 3-5 разів з неповного замаху. Виконуючи замах, права стопа 
перпендикулярна напрямку польоту снаряда. Ноги помірно зігнуті. При 
закінченні вправи ліву руку не відводити за вертикаль лівої сторони 
тулуба (Рис. 28); 



 17 

-  
- метання обтяження (диск від штанги 5-10 кг.), метати як диск, але двома 

руками, підкреслюючи обертальний рух правої сторони тіла, при цьому 
утримуючи у твердому і пружному режимі ліву сторону тулуба лівою 
ногою (Рис. 29); 

-  
- метання стандартних і допоміжних снарядів з поворотом-обертанням на 

місці на 90 0  , не опускаючи ліву ногу на опору. При випуску диска 
намагатися зберігати вісь обертання (вертикаль) від правої стопи через 
правий плечовий суглоб (Рис. 30); 

-  
- те ж саме, але метати з переходом на ліву ногу (Рис. 31); 

-  
- метання з місця різних по вазі снарядів, акцентуючи увагу на активному 

виведені стегна правої ноги. Не можна поспішати з випрямленням правої 
ноги в колінному суглобі (Рис. 32); 
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-  
- метання снарядів різної ваги за допомогою «схресного» кроку шляхом 

виставляння правої ноги назад. Праву ногу знімати, як тільки рука з 
диском почне рух навколо. Ліву ногу знімати і ставити на ґрунт активно 
(Рис. 33); 

-  
- метання снарядів з вихідного положення стоячи обличчям убік метання з 

відставленою назад правою ногою, з подальшим закрокуванням, 
намагаючись відтягнути руку з диском максимально назад. Акцентувати 
увага на прискореній постановці правої стопи і відштовхуванні лівою 
ногою (Рис. 34); 

-  
- те ж саме, але з подвійним крокуванням, починаючи з лівої ноги, 

відставленої назад (Рис. 35). Стежити за ритмом руху; 

-  
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2.3 Спеціальні вправи в навчанні й удосконалюванні техніки метання 
списа 

 
 Перша група вправ спрямована на підготовку м'язів тулуба і плечового 
суглоба, що метає. Вона покликана виховувати «тяговий» рух тулубом і 
грудьми вперед (Рис.36-45). 

На рисунку 36-37  у 
вихідних позиціях звести внутрішні краї лопаток, підборіддя підняти, 
прогнутися в грудній частині хребта. У вправах на малюнку 36 і 37 рух 
тулуба повинен різко загальмуватися в горизонтальній площині, у вправах на 
рисунку 39 і 40 – у вертикальній. 
 Друга група вправ (Рис. 41-42), 

 
 спрямована на просування таза вперед з різкою зупинкою за рахунок 
утримання в правому колінному суглобі і напруженням м'язів лівої ноги в 
одноопорному положенні (Рис. 43-44). 

 
 А у вправах на малюнках 43-45 – з опорою на ліву пряму ногу. 
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У вправі на рисунку 44 – згинати тулуб уперед без випрямлення ніг у 

колінних суглобах; у вправі на рисунку 45  – при 
кидку плечі не повертати вліво.  
 В усіх вправах даної групи активно працюють м'язи гомілки правої 
ноги і підготовлений згинач, м'язи стегна виконують утримуючу роботу і 
створюють передумови для могутнього хлесту тулуба. Однак при скороченні 
м'язів гомілки і підошвиного згинача (за умови утримання кута між стегном і 
гомілкою) права половина таза рухається вперед по горизонталі, потім 
гальмується, створюючи додаткову опору при хлесту тулуба. 
 Третя група вправ (Рис. 46-47) зі спрямованістю зусиль метальника по 
осі снаряда. 

У вправі на малюнку 46 

 – метання списа з 
рівнобіжних ніг у землю перед собою (10-15 м.). Лікоть правої руки 
знаходиться біля ратища снаряда; метальник виводить себе з рівноваги, 
падаючи, і лише в останній момент «б'є» лопаткою в наконечник списа. У 
вправі на рисунку 47 

 – метання списа з 
місця – із кроку на ліву ногу. Як тільки ЗЦМ тіла пройде площа опори правої 
ноги – необхідно негайно повернути плече і передпліччя назовні 
якнайближче до ратища списа, при цьому утримуючи положення тулуба аж 
до опори на ліву ногу. При цьому рухатися прямолінійно і просто лівим 
плечем уперед. 
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 Четверта група вправ спрямована на підготовку метальника до 
вихідного положення фінального зусилля, де найважливішим є поєднання 
зв'язку передостаннього «схресного» кроку й останнього – кидкових кроків 
(Рис. 48-49). 

 Вправи виконувати з 
утриманням статичних поз у вихідній позиції і наступних. Вправа на рисунку 
49 

 
 – метання  списа з трьох кроків.  
 З вихідного положення махом від стегна лівої ноги і поштовхом правої 
виконати перший крок; при постановці лівої ноги на опору не квапитися, 
відштовхуватися лівою стопою; ведучою ланкою в цьому поєднанні вже є не 
ліва нога, а стегно правої ноги, гомілка правої ноги перпендикулярна ґрунту, 
а стопа «узята на себе». Остерігайтеся «перекидання»: тулуб тримати 
вертикально, рух лівого плеча строго вперед! 
 П'ята група вправ (Рис. 50-51) - акцентувати зусилля на умінні в бігу зі 
списом, спрямовувати його на роботу лівої і правої ніг та їхнє поєднання. 

Вправа на рисунку 52 

 
 – біг зі списом без повороту тулуба вправо;  
вправа на рисунку 53 
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 – біг лівим боком уперед з відведеним списом;  
вправа на рисунку 54 

 
 – біг лівим боком уперед з відведеним списом з акцентом на роботу 

лівої ноги; 
 вправа на малюнку 55 

 
 – тим же саме, але з акцентом на роботі правої ноги;  
вправа на малюнку 56 

 – той же біг з відведеним списом, але з акцентом на 
зв'язуванні маху лівої і проштовхуванням правої ногами. 
 В усіх вправах даної групи – вісь пліч і списи рівнобіжні; 
«прислухайтеся» до зусиль м'язів опорної ноги; прагніть уникати значних 
коливань ЗЦМТ. 
 
 
 

2.4 Можливі помилки в техніці метань і шлях їх усунення 
 
Цілком природно, що в процесі навчання й удосконалювання техніки 

метань з'являються непередбачені помилки, що порушують основний 
механізм вправи. Часте повторення рухів з допущеною помилкою 
неприпустимо, тому що при тривалому повторенні рухів з помилками 
починається їхнє закріплення, і якщо згодом без особливої праці вдасться їх 
виправити, то все рівно немає гарантії, що в умовах змагальної боротьби 
вони не проявляться знову. 
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Кожна помилка має свої причини для прояву себе, а джерело прояву 
помилки не завжди просто виявити. Недарма багато тренерів вважають, що 
зрозуміти правильну техніку можна, лише вивчивши можливі помилки, 
причини їхньої появи і наслідку. 

Спостереження й аналіз техніки метань свідчить про те, що спортсмен 
досить часто, особливо в умовах змагань, допускає технічні погрішності, 
основні з них розкриваються нижче. 

Помилки в техніці штовхання ядра: 
1. Під час виконання стрибка: 
- раннє випрямлення правої (що стоїть попереду) ноги в колінному суглобі. 

Штовхальник не виконує маху лівою ногою від стегна убік сегмента, а 
розганяється лише за рахунок розгинання правої ноги, що приводить до 
передчасного випрямлення тулуба і подовженню за часом безопорної 
фази; 

- ранній поворот голови вліво, що спричиняє поворот осі пліч уліво, тобто 
раннього розкриття спортсмена; 

- мах лівою рукою назад під час розгону, що також сприяє ранньому 
розкриттю тулуба; 

- м'язова закріпоченність спортсмена під час підготовчих фаз перед 
стрибком і в процесі наступних дій; 

2. У постановці ніг після стрибка і фазі «перекату»: 
- права нога повільно і пасивно ставиться на ґрунт (друга одноопорна фаза) 

тому спізнюється з впливом на таз у напрямку штовхання ядра, 
збільшуючи час «перекату»; 

- права нога рано випрямляється більше в гору, а не убік штовхання, у 
результаті таз проштовхується на ліву ногу пасивно; 

- ліва нога ставиться на ґрунт пасивно не створюючи гальмового ефекту, чи 
ставиться занадто уліво від лінії напрямку метання (діаметра кола). 

3. У фінальній фазі розгону ядра: 
- укорочений вплив на снаряд через раннє випрямлення тулуба під час 

першої частини фінального зусилля, метання без «захоплення» у 
двоопорній фазі; 

- раннє включення в роботу м'язових груп плечового пояса, у результаті 
чого метальник пропускає другу частину «захоплення», не виконуючи 
підйому підборіддя нагору, не роблячи активного зведення лопаток, не 
працюючи лівою рукою; 

- випрямлення правої руки не збігається з напрямком осі плеча і 
передпліччя руки, що штовхає; 

- не «проштовхування» під ядро правої половини верхньої частини тулуба 
(області його дельтоподібного м'яза, плечового суглоба і лопатки); 

- кисть руки, що штовхає, у зап'ясному суглобі, згинаючи не вправо, а вниз, 
що стається при низькому положенні ліктьового суглоба руки, що метає; 
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- м'язи лівої ноги не утримують лівий кульшовий суглоб, у результаті 
«ламається» вісь минаюча через ліву стопу – ліве плече, що повинне 
зберігатися з моменту постановки лівої ноги на опору, аж до випуску 
снаряда; 

- ліва нога цілком не розгинається в колінному суглобі в момент вильоту 
снаряда; 

- закінчення виштовхування ядра відбувається в безопорному положенні; 
- нестійке положення спортсмена після закінчення виштовхування снаряда, 

як наслідок його помилок допущених у стрибку (чи повороті) і у 
фінальній фазі штовхання ядра. Про ці помилки говорилося вище. 

Помилки в техніці метання диска.  
При вході в поворот: 
- стопа лівої ноги обертається на зовнішній стороні. Метальник не входить 

тазом на ліву ногу, нога залишається прямою і дискобол завалюється 
вліво; 

- голова опущена, погляд спрямований униз, у результаті губиться 
рівновага й утрудняється вхід у поворот; 

- обертання лівої стопи без прискорення чи прискорення з паузою, що 
створює утруднення маховому руху правої ноги; 

- пасивне відштовхування правої стопи, мах прямою ногою; 
- ліва рука «розкриває» метальника у вході руху за укороченим радіусом. 
В одноопорній фазі: 
- права нога при приземленні напружена і випрямлена. Відсутня 

амортизаційна фаза, що приводить до раннього розкручування осі пліч; 
- ранній поворот голови убік кидка, метальник втрачає натяг основних 

працюючих груп м'язів у фінальному зусиллі; 
- пасивна постановка лівої стопи на ґрунт із відходом її вліво, наприкінці 

одноопорної фази – метальник не встигає виконати «захоплення». 
При виконанні фінального зусилля: 
- утрата натягу косих м'язів тулуба і м'язів області таза через неутримання 

лівої руки на рівні плечового пояса; 
- рання втрата опори правої ноги, тому що фінальне зусилля виконане за 

рахунок передчасного ривка плечовим поясом; 
- раніше випрямлення правої ноги в колінному суглобі, що приводить до 

підйому правого плечового суглоба вище лівого; 
- згинання лівої ноги в колінному суглобі в момент кидка, що приводить до 

непотрібного відхилення метальника вліво і порушенню площини 
метання; 

- рука у фінальному зусиллі зігнута в ліктьовому суглобі і напружена; 
- рання втрата опори лівою ногою і стягування її усередину кола, що 

укорочує шлях впливу на снаряд. 
Помилки в техніці метання списа: 
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- напружене тримання списа і закріпоченність усієї руки, що метає. Для 
того, щоб хват снаряда був правильним для цього необхідно поставити 
спис вертикально, сковзаючи великим і середнім пальцями правої кисті по 
його ратищу, упертися ними в край обмотки снаряда, злегка пригорнувши 
її безіменним пальцем і мізинцем до долонної западини. Підняти спис над 
плечем, розслабити руку в плечовому, ліктьовому і струменекистневому 
суглобах. 

При метанні списа з місця: 
- не «захоплення» снаряда. Метання списа виконується тільки однією 

рукою. Виконати рух лівою рукою назад до тулуба й акцентувати 
супінацію правої руки в момент кидка; 

- ранній поворот осі пліч уліво під час «захоплення» списа, що приводить 
до запізнювання «захоплення». Повторні виконання «захоплення» стоячи 
біля гімнастичної стінки; 

- кидок виконується збоку через ранній рух руки, що метає. Утримуючи 
наконечник списа лівою рукою, повільно виконати «захоплення», потім 
опустивши наконечник зробити кидок; 

- раніше рух тулубом уперед. Необхідно удержати тулуб до моменту 
торкання лівою ногою ґрунту, а потім вроздріб виконати «захоплення» і 
хлест тулубом; 

- ліва нога пізно ставиться на опору. «Захоплення» почати з відриву правої 
п'яти від ґрунту, утримуючи при цьому вісь пліч і нахил тулуба до 
постановки лівої ноги на ґрунт. 

При відведенні списа і виконанні кидкових кроків: 
- вісь снаряда далеко від тулуба, як наслідок відведення списа за рахунок 

руху руки назад. Необхідно виконати імітацію «утікання» від списа в 
ходьбі з поворотом осі пліч на першому кроці і відходу від списа на 
другому кроці, спочатку в повільному темпі, потім у середньому, потім з 
розбігу; 

- завищена швидкість попередньої частини розбігу стосовно основного: за 
2-3 кроку до другої контрольної оцінки збільшити темп виконання кроків, 
акцентуючи мах лівою і поштовх правою ногою, спрямований у ліве 
плече, на другому кидковому кроці; 

- схресний крок виконується передчасно, без ведучого ланки – маху правим 
стегном; 

- зниження горизонтальної швидкості основної частини розбігу при 
виконанні останнього кидкового кроку через низьке підсідання на правій 
нозі. Таке приземлення на праву ногу здійснюється після високого 
польоту в схресному кроці; 

- Згинання лівої ноги в колінному суглобі, що веде до втрати 
горизонтальної швидкості, набраної в розбігу і погіршенню результату на 
15-20м. Імітація постановки лівої ноги на ґрунт із місця, із двох кроків, із 
трьох кроків, з розбігу; 
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- Ліва нога в останньому кидковому кроці приземляється занадто вліво. 
Основна причина – неправильно виконаний «схресний» крок. Метальник 
не витримує «закритого» положення тіла, рано відштовхується грудьми 
убік метання, мах правою ногою «не попадає в таз» і викликає сильне 
розкручування всього тулуба метальника вліво. Для усунення помилки 
необхідно використовувати імітаційні вправи. Легкі кидки з місця і 
невеликого розбігу, прагнучи у фінальному зусиллі зберегти 
прямолінійність просування вперед. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Алабин В.Г, Романенко Л.В. 2000 упражнений для легкоатлетов: Учебное 
пособие для физкультурных учебных заведений. – Х.: Основа, 1996. - 184 
с. 

2. Артюшенко О. Ф. Легка атлетика : навчальний посібник для студентів ф-
тів фіз. культури  / О. Ф. Артюшенко, А. І. Стеценко. – Черкаси : Вид. 
Вовчок О. Ю., 2006. – 424 с. 

3. Бачинський Й. В. Легка атлетика. – Львів: Друкарня фірми "Таля", 1996. – 
97 с. 

4. Бизин В.П. Обучение легкоатлетическим метаниям. -  Харьков: Основа, 
1995. – 172 с. 

5. Бондарчук А.П. Легкоатлетические метания.- К.: Здоров’я, 1984. – 136 с. 
6. Жордочко Р. В., Поліщук В. Д.  Легка атлетика. – К.: Здоров’я, 1994. –     

179 с 
7. Легкая атлетика. Учебник для институтов физической культуры / Под ред. 

Н. Г. Озоліна, В. Н. Воронина, Ю. Н. Примакова. – М: Физкультура и 
спорт, 1989. - 671 с . 

8. Легкая атлетика / А.И. Жилки, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: 
Академія, 2005. – 464 с.  

9. Легка атлетика: теорія, навчання, тренування.- За ред. Конестяпіна В.Г., 
Дацківа П.П., Чорненької Г.В./ Львів: СПОЛОМ, 2006. – 180 с. 

10. Легка атлетика: правила змагань на 2010-2011 рр. За ред..: Конестяпіна 
В.Г., Лемешка В.Й., Дацківа П.П., Прокопенка В.І., Чорненької Г.В. 

11. Методика обучения лёгкоатлетическим упражнениям: Учеб. пособие для 
ин-тов физ. культуры и фак. физ. воспитания вузов / Под общ. ред. М.П. 
Кривоносова, Т.П. Юшкевича. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 312 с. 

12. Лемешко В. Й. Методика навчання легкоатлетичним вправам // 
навчально-методичний посібник. – Львів : Видавництво «ЛНУ», 2011.-
106с. УДК 796.42(076.5)  

13. Попов В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. – М.: 
2002. – 208 с.  

 


