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ВСТУП 

 Всі легкоатлетичні стрибки відносяться до природних локомоцій, тому 

історія їх використання, як спортивних вправ, бере свій початок зі 

Стародавньої Греції (стрибки у довжину, потрійний стрибок). Історія 

розвитку стрибків у висоту та з жердиною також бере свій початок зі 

стародавніх часів, але їх використання як змагальних вправ легкоатлетичної 

програми почалося з 1850-1860 рр. 

 Історія розвитку кожного виду легкоатлетичних цікава та різноманітна. 

Достатньо згадати імена кращих стрибунів у висоту:  українців В.Брумеля, 

В.Ященко, Ю.Крамаренко, львів’янина О.Дем”янюка; у довжину:  

американців Д.Оуенса, Р.Бостона, К.Люіса, львів”янина І.Тер-Ованесяна; 

стрибунів потрійним – грузина В.Санєєва; з жердиною – українця С.Бубку та 

львів’янина В.Чорнобая. 

 З 1930-40 рр. Беруть участь  у змаганнях стрибунів жінки, спочатку  у 

стрибках у висоту та довжину, а з 1980-90 рр. – стрибках потрійним та з 

жердиною. Імена та результати кращих з них: С.Костадинова (Болгарія), 

висота 209 см.; І.Бабакова (Україна) – 205 см; О.Ісинбаєва (Росія), жердина – 
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501 см; І Кравець (Україна), потрійний стрибок – 15,50 м. (рекорд світу); 

Г.Чістякова – родом з Ізмаїлу (Росія), стрибок у довжину -7,52 м.. 

РОЗДІЛ 1. Аналіз техніки легкоатлетичних стрибків 
 

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

 
Легкоатлетичні стрибки поділяються на такі види: у висоту, в довжину, 

потрійний та з жердиною.  
Висота. Слід зауважити, що стрибки у висоту мають декілька способів 

долання вертикальної перешкоди. Існує аж 5 способів стрибка у висоту з 
розбігу. В 1968 році до вже відомих (“переступання”, “хвиля”, “перекат” та 
“перекидний”)  додався новий більш перспективний – “фосбюрі-флоп”. Дані 
способи стрибка у висоту різняться за формою та характером виконуючих 
рухів. 

Спосіб “перекидний” порівняно стабільний для досягнення високих 
спортивних результатів, але перемога Р.Фосбюрі на Олімпіаді в Мехіко 
сприяла тому, що його спосіб став розповсюджений у багатьох країнах світу. 
Основною особливістю техніки є те, що спортсмен, долаючи планку, 
знаходиться спиною до неї, а повздовжня вісь тіла перепендикулярна до 
планки.  

Спосіб “переступання” найбільш простий у технічному виконанні, але 
менш економний. Зате спосіб “перекат” достатньо простий і результативний 
(212см). Спосіб “хвиля” за ефективністю не поступається способу “перекат”. 
Він виконується за рахунок більш тонких, швидких і узгоджених рухів всіх 
частин тіла. 

Довжина. У стрибках у довжину також існує декілька способів 
долання горизонтальної площини. Це – стрибок способом “зігнувши ноги”, 
“прогинаючись”, “ножиці”. Усі ці способи задумані для показу високих 
спортивних результатів. 

Спосіб “зігнувши ноги” дуже простий і доступний при навчанні. 
Наступний спосіб “прогинаючись” складніший за спосіб “зігнувши ноги”, так 
як після відштовхування спортсмен прогинається, після чого викидує ноги 
вперед. Найскладнішим є спосіб “ножиці”, де спортсмен продовжує біг по 
повітрю і таким чином виконує 2,5 кроки. 

Потрійний стрибок складається з трьох стрибків, які виконуються у 
певній послідовності. Після розбігу, спортсмен виконує “скачок”, потім 
“крок” і “стрибок”. Що таке “скачок”? Це стрибок на одній нозі, тобто 
відштовхування з однієї ноги на ту ж. “Крок” виконується з однієї ноги на 
іншу. “Стрибок” ідентичний всім відомим стрибкам з однієї ноги на дві. 

Жердина. Стрибок з жердиною – складна вправа, в якому своєрідно 
поєднуються біг, стрибок, вис на рухливій жердині та виконання складних 
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гімнастичних елементів. Стрибають з металічною та фібергласовою 
жердинами. Звичайно, фібергласові жердини більш пружні і дають 
можливість досягти вищого результату. 

 
1.2. Аналіз техніки легкоатлетичних стрибків. Кінематичні та динамічні 

характеристики техніки 
 

Усі види стрибків класично поділяються на такі елементи техніки: 
розбіг, відштовхування, політ та приземлення. 

 
Короткий аналіз техніки стрибків з жердиною. 

Довжина розбігу рівна 30-45 м, а швидкість – 8,5-9,5 м/с. Ліва кисть 
держить жердину хватом зверху, права – хватом знизу, складаючи опору 
жердині між вказівними і великими пальцями. Права рука відведена назад і 
злегка зігнута, ліва знаходиться попереду тулуба. Відстань між кистями від 
60 до 110 см. Жердину можна тримати горизонтально чи під кутом до 45.  

Вхід у вис – своєчасне виведення рук з жердиною, постановка її в упор 
і виконання відштовхування. Виведення рук і постановка жердини в упор 
виконується на 1,2 і 3 кроки, рахуючи від місця поштовху. В кваліфікованих 
стрибунів час відштовхування складає 0,12-0,15 с, початкова швидкість 
вильоту – 8-8,5 м/с, кут вильоту – 17-20. Для збереження рівноваги при 
вході у вис необхідно, щоб напрямок розбігу і поштовху точно співпадав з 
повздовжньою віссю жердини. 

Вис. Жердину з висячим на ньому стрибуном можна розглядати як 
маятник. Чим більша його довжина і вага, тим важче жердині дійти до 
вертикалі. Довжину маятника можна визначити за відстанню від точки опори 
до ЗЦТ всієї системи “стрибун-жердина”. 

Перехід з вису в упор. У стрибунів після виконання відштовхування та 
опускання махової ноги, а також під дією вису тіла права рука випрямляється 
до положення, в якому тулуб і рука будуть паралельні рухливій опорі. В цей 
момент ноги підтягуються догори, згинаючи коліна, стрибун підтягується на 
руках з наступним поворотом і переходом в упор. 

Перехід через планку. Відштовхування від жердини закінчується 
випрямленням правої руки. Висота польоту     

 
Коротка характеристика стрибків у довжину 

 Стрибки у довжину відносяться до ациклічних вправ, пов’язаних з 
проявом максимальних швидкісних і швидкісно-силових якостей спортсмена.  
 Найсильніші стрибуни при розбігу роблять від 20 до24 бігових кроків і 
досягають в кінці розбігу швидкість 10,0-10,7 м/с, що дозволяє почати 
політну фазу стрибка зі швидкістю 9,2-9,7 м/с. Найбільша складність для 
спортсмена вилетіти на високій швидкості під кутом 19-24°. Це забезпечує 
висоту вильоту від 50 до 75 см по відношенню до висоти розміщення ЗЦМТ 
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спортсмена в момент закінчення відштовхування. Найбільших зусиль у 
відштовхуванні спортсмен розвиває у момент постановки ноги на опору (700-
850 кг). Тривалість відштовхування складає 0,11-0,13 с. 
 Історія. Змагання зі стрибків почали проводити в кінці ХІХ ст. В 1860 
р. стрибок у довжину включено у змагання Оксфордського університету  у 
Великобританії. Переможець – англієць Пауел з результатом 528 см. Однак 
відлік результатів почався з результату 640 см, що показаний англ. 
А.Тосуеллом в 1968 р. Межа 7 м досягнута в 1874 р. Д.Лейном. (705 см). 
 Представник України І.Тер-Ованесян в 1960 р. довів з 821 см до 835 см. 
Сучасний світовий рекорд належить Р.Бімону, який стрибнув на 890 см в 
1968 р. 
 Короткий аналіз техніки стрибка у довжину. Рухи спортсмена у всіх 
стрибках слід поділяти на: розбіг, відштовхування, політ і приземлення. 
 Розбіг. Ведучі стрибуни використовують розбіг довжиною від 39 до 50 
м (33-45 м – жінки). Наприкінці розбігу стрибуна довжина і темп кроків 
досягають максимальних величин. Різницю між довжиною останнього і 
передостаннього кроків, яка не повинна перевищувати ¾ довжини ступні, 
вважають важливим показником ритмової структури стрибка. 
 Відштовхування. Характер постановки ноги на брусок визначає степінь 
прояву реакції опори. Так, при далекій постановці поштовхової ноги при 
невеликій амортизації викликає зростання зусиль, спрямованих проти 
вектору руху тіла вперед та часу їх прикладення. Отже складаються умови 
для збільшення кута вильоту і високої траєкторії польоту, однак зі значним 
пониженням горизонтальної швидкості. 
 У випадку близької постановки ноги розгинання її запізнюється, 
скорочується час опори і понижується зусилля, що негативно впливає на 
траєкторію польоту стрибуна. 
 Раціональною є постановка майже випрямленої в колінному суглобі 
поштовхової ноги (кут – 175-178°) та кульшовому (165-170°) під кутом 65-
70° на відстані 30-40 см перед проекцією ЗЦМТ. 
 Політ. Рухові рухи стрибуна у польоті повинні забезпечувати рівновагу 
тіла стрибуна і далекий викид ніг при приземленні.  
 Найбільш раціональним вважається стрибок способом “ножиці”, що 
дозволяє скоротити підготовку до відштовхування і зберегти рівновагу у 
польоті. Спосіб “прогинаючись” рекомендовано спортсменам, які не мають 
могутнього відштовхування. Після повного розгинання тіла є всі умови для 
групування всіх його частин. 

Приземлення. Високе піднімання колін вперед-вверх до ахиленого 
тулуба при злегка зігнутих руках, що рухаються вперед-вниз-назад, дає 
можливість затрачати менше зусиль для втрримання ніг при далекому викиді 
їх вперед. 
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Після групування стрибун виводить стопи вперед, випрямляє тулуб та 
подає таз уперед. Перед дотиком піску ноги практично випрямлені в колінах, 
а носки взято на себе. 

 
 

Коротка характеристика стрибків у висоту. 
Всі стрибки відносяться до швидкісно-силових вправ ациклічного 

характеру. Широка амплітуда рухів вимагає розвитку гнучкості, а також 
спритності. Стрибун у висоту має бути струнким 185-195 см, легким 75-80 
кг, швидким, сильним, гнучким, спритним, витривалим і вольовим 
спортсменом. 

Історія. Перший рекорд належить Р.Майчл (167,6 см, Англія, 1864р.), 
який стрибав способом “переступання” і рекорд якого 30 років ніхто не міг 
подолати. Спосіб “хвиля” використав М.Суіні (197 см,США, 1895р.). 
“перекат” вперше продемонстрував Д.Хорайн (200 см, США, 1912 р.). В 30-і 
роки з”являється спосіб “перекидний”, яким в 1936 р. стрибав Д.Олбріттон 
(США) і подолав висоту 207,6 м. Переможець ХІХ Олімпійських ігор 
(Мехіко,1968 р.) Р.Фосбюрі (США) продемонстрував новий спосіб “фосбюрі-
флоп”. 

Короткий аналіз техніки. Спосіб “переступання” – найпростіший за 
виконанням. ЗЦМТ спортсмена знаходиться дуже високо над планкою (20-25 
см). 5-7 бігових кроків розбігу виконуються під кутом 30-45° до планки зі 
сторони махової ноги з постійним прискоренням до місця відштовхування. 
Відштовхування виконується на відстані 60-70 см від місця проекції планки. 

Тулуб стрибуна у початковій фазі відштовхування відхилений назад і 
складає з поштовховою ногою пряму лінію, руки відведено назад в замах. 
Добре поєднання роботи рук і ніг сприяє підвищенню результату у стрибку. 

У позі заключного моменту відштовхування стрибун нахиляє тулуб 
вперед і відводить руки вниз-в сторони. Махова нога активно посилається 
вниз на приземлення, сприяючи компенсаторному підйому над планкою тазу 
і поштовхової ноги. Щоб вивести таз і поштовхову ногу з планки, слід плечі 
направити в бік планки. Приземлення спочатку на махову, а потім – на 
поштовхову ноги. 
№ Показники Переступання Перекидний Фосбюрі-флоп 

1. Розбіг 5-7 б.кроків 7-8 9-11 
2. Кут до 

планки 
30-45°зі сторони 
махової ноги 

25-30° зі сторони 
поштовхової ноги 

25-30 ° зі сторони 
махової ноги  

3. Відстань 
від планки 

60-70 см 60-90 см 90-100 см 

“Перекидний” – один з найефективніших стрибків у висоту. Швидкість 
розбігу досягає 7-7,5 м/с. Розбіг виконується по прямій. Техніка розбігу 
відріняється від звичайного бігу великою амплітудою рухів, що виражається 
вбільшому виносі ніг від стегна вперед. Найбільш низьке положення ЗЦМТ 



 7 

стрибуна приходиться на закінчення передостаннього кроку, коли махова 
нога згинається в коліні до 90°. 

Постановка ноги на місце відштовхування виконується загребаючим 
рухом спереду проекції ЗЦМТ (50-60 см). Всі дії у відштовхуванні проходять 
у короткому проміжку часу (0,19-0,24 с). У польоті спортсмен виконує 
обертання довкола 3 осей: вертикальної, фронтальної і сагітальної. 
Приземленя відбувається на спину. 

“Фосбюрі-флоп” переважає поперденій тим, що ЗЦМТ спортсмена 
максимально наближений до планки. Розбіг виконується по дузі. Перед 
стрибком спортсмен тримається високо на ногах, не підсідаючи, як у 
“перекидному”.  

Відштовхування відбувається боком до планки, а тулуб його 
знаходиться близько до вертикалі. Короткочасному (0,15-0,19 с) 
відштовхуванню сприяє мах зігнутою в коліні ногою. Обертання довкола 
вертикальної осі (поворот спиною до планки) сприяє виконанню маху ногою 
стегном вперед і в середину, гомілкою назовні з включенням у рух 
відповідної сторони тазу.  

У польоті всі частини тіла долають планку за плечима. Після переходу 
всіх частин повз планку, голова нахиляється вперед, ноги випрямляються в 
колінах. Приземлення відбувається на спину з наступним кувирком назад. 

 
Коротка характеристика стрибка потрійним. 

Швидкість розбігу у потрійному відіграє важливу роль і досягає на 
останніх кроках 10,3-10,5 м/с. При виконанні потрійного швидкість 
втрачається при виконанні кожного елементу на 0,6-0,8 м/с. Є декілька 
характеристик стрибунів потрійним: універсал, спринтер+стрибун, 
спринтер+силовик, стрибун+силовик. Звичайно, ідеальним є універсал. 
Радянський спортсмен В.Санєєв (17,44м) відносився до цієї групи стрибунів. 

Історія. В швейцарських джерелах стоїть дата - 1465 р. Однак 
батьківщиною потрійного називають південну Шотландію. Існувало багато 
стилей потрійного: скачок+скачок+стрибок (ірландський стиль); 
крок+крок+стрибок (грецький стиль). Шотландці довели, що їх стилем 
(скачок+крок+стрибок) можна стрибати далі.  

15-ти метровий рубіж подолав англієць Т.Борроуз (1882 р. –
шотл.стиль), ірландець Д.Пурселл приземлився на 15,09 м (ірландським 
стилем). Лише в 1908 р. було визнано єдиним – шотландський стиль. 

Короткий аналіз техніки. Техніка потрійного складається із: розбігу, 
відштовхування, виконання послідовно виконуючих елементів: скачок, крок, 
стрибок і приземлення. Скачок виконується з поштовхової ноги з 
приземленням на поштовхову, “крок” – з поштовхової з приземленням на 
махову, “стрибок” – з махової з приземленням на обидві ноги. Найдовшим є 
“скачок”, потім “стрибок”, а найкоротшим є “крок”. 
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Розбіг і підготовка до відштовхування. Для досягнення високого 
результату довжина розбігу коливається у межах 35-50 м і складає 12-22 
бігових кроків. Довжина індивідуального розбігу коректується з оглядом на 
тип покриття сектору, погодних умов, напрямку вітру тощо. 

У розбігу не слід надмірно напружуватися. Швидкість розбігу 
планомірно зростає і досягає свого максимуму наприкінці розбігу. Нога на 
брусок ставиться на всю ступню швидким рухом (під кутом 68-70°), ніби 
пробігаючи місце поштовху. Кут відштовхування 62-64°, а кут вильоту тіла 
спортсмена 14-18°. 

Скачок. Після відштовхування стрибун займає положення “в кроці”. 
Для його початку характерне високе положення махової ноги. Тулуб 
незначно нахилений вперед. Широке розведення стегон (120°) забезпечує 
миттєву постановку ноги на грунт, яка опускаєтся на всю ступню більш 
випрямленою і з великим нахилом до доріжки (65-66°). Під дією сили 
тяжіння і горизонтальної швидкості поштовхова нога незначно згинається в 
коліні (40°) і кульшовому суглобі (25°). 

Крок. З постановкою ноги на грунт починається друге відштовхування. 
Поштовхова нога виконує загребаючий рух. Кут відштовхування складає 60-
62°. Махова нога виноситься вперед. Кут вильоту 11-15°. Кут постановки 
ноги 63-65°. 

Стрибок. Відштовхування виконується маховою ногою, кут 
відштовхування 60-63°, кут вильоту збільшується до 17-22°, час 
відштовхування 0,18-0,2 сек. Деякі спортсмени, стрибаючи у політній фазі 
використовують способи стрибка у довжину усіма способами: “зігнувши 
ноги”, “прогинаючись” та “ножиці”. 

 
РОЗДІЛ 2. Методика навчання техніки легкоатлетичних стрибків 

 
2.1. Особливості техніки та методика навчання. 

Легкоатлетичні стрибки – цілісні спортивні вправи, але для зручності 

проведення аналізу Їх прийнято розподіляти на 4 частини – розбіг, 

відштовхування, політ, приземлення. Кожний вид легкоатлетичних стрибків 

має свої особливості щодо техніки та методики навчання. 

Стрибок у довжину, потрійний стрибок та стрибок з жердиною мають 

розбіг довжиною 30-40 метрів та складаються з 16-20 кроків. У стрибках у 

висоту розбіг є значно коротший – 15-25 м та складається з 8-10 кроків. 

Відштовхування у стрибках у довжину, потрійним  (три 

відштовхування) та стрибках з жердиною виконується швидко та потужно за  
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0,14-0,16 с. У стрибках у висоту – за 0,16-0,20 с. Під час виконання 

відштовхування у стрибках спостерігаються значні зусилля (до 1000 кг) за 

короткотривалий час (0,14-0,20 с.) 

Політ. У легкоатлетичних стрибках під час виконання польоту 

відбувається подолання  вертикальних або горизонтальних перешкод. Всі 

рухи у польоті виконуються стрибунами компенсаторно в межах траєкторії 

руху загального центру маси тіла (ЗЦМТ).Раціональна техніка виконання 

польоту дає можливість стрибунам максимально використати довжину чи 

висоту траєкторії, яка була здобута ними під час розбігу та відштовхування. 

Способи стрибків переважно мають різні назви саме за технікою 

виконання польотної частини. Наприклад, стрибок у висоту способом  

“зігнувши ноги”, “переступання”, “перекат”, “перекидний”, частково 

“фосбюрі-флоп”; стрибок у довжину способом “зігнувши ноги”, 

“прогнувшись”, ножиці у 2,5 або 3,5 кроки, “сальто”; потрійний стрибок – 

“скачок”, “крок”, “стрибок”. 

Особливості техніки легкоатлетичних стрибків мають значний вплив 

на методику навчання. Загальна схема методики навчання будь-якого виду 

легкої атлетики складається з послідовного та паралельного виконання 

завдань ознайомлення, вивчення та вдосконалення  окремих частин техніки в 

цілому. 

 

2.2. Методика навчання техніки стрибків у висоту та довжину 

(завдання, засоби, типові помилки та їх виправлення). 

 

 Стрибок у  висоту. Всі студенти ЛДІФК на І курсі вивчають техніку 

стрибка у висоту способом “переступання” за наступною методикою. 

Завдання І.  Ознайомлення з технікою стрибка у висоту способом 

“переступання”.  

Для вирішення поставленого завдання використовуються розповіді про 
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техніку виконання, показ та випробування техніки стрибка у полегшених 

умовах (стрибки з короткого прямого розбігу на висоті 50-70 см, стрибки 

способом “зігнувши ноги” та “переступання” на висоті 50-70 см) . Якщо 

студенти неправильно уявляють техніку виконання стрибка, то з метою 

виправлення помилок, на наступних заняттях використовуються ті ж самі 

засоби. 

 Завдання 2. Вивчення техніки відштовхування. 

 Для вирішення поставленого завдання використовуються: розповідь 

про техніку виконання відштовхування, показ, спеціальні та підвідні вправи 

стрибунів у висоту, які виконуються на місці з невеликим просуванням 

вперед та  з короткого (прямого) розбігу. Найчастіше зустрічаються помилки 

– сильне згинання  поштовхової ноги  (підсідання) під час відштовхування 

або відштовхування у догонку  (пробігання).  Для виправлення помилок 

використовуються спеціальні та підвідні вправи стрибуна у висоту, 

зосереджується увага студентів на техніку виконання відштовхування. 

Завдання 3.  Вивчення техніки розбігу та відштовхування.       

Використовується розповідь, показ, спеціальні вправи та  стрибок у висоту 

способом  “переступання” з розбігу 2-4 кроки. Помилки: розбіг під кутом 

більшим або меншим від 30 градусів по відношенню до планки, мах прямою 

ногою. Для виправлення помилок використовуються спеціальні та підвідні 

вправи стрибуна у висоту, зосереджується увага студента на техніку 

виконання розбігу та відштовхування. 

Завдання 4. Вивчення техніки переходу планки та приземлення. 

Використовується розповідь, показ, спеціальні вправи та стрибок у висоту 

способом  “переступання” з розбігу 2-4 кроки. Помилки: затримка з 

опусканням махової ноги за планку та побудова переходу планки не за 

напрямком розбігу. Для виправлення помилок використовуються спеціальні 

та підвідні вправи стрибуна у висоту, зосереджується увага студентів на 

техніку виконання переходу планки та приземлення. Особливо слід 
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відзначити роль правильного виконання техніки  приземлення задля 

запобігання травм. 

 Завдання 5. Удосконалення у техніці стрибка у висоту способом 

“переступання” (складання контрольних нормативів).  

Використовуються стрибки у висоту з повного (4-6 кроків) розбігу 

поступово збільшуючи висоту підняття планки до вимог контрольних 

нормативів. Помилки:  виникають типові помилки, як при виконанні 

попередніх завдань навчання. Для виправлення використовуються спеціальні 

та підвідні вправи стрибуна у висоту. 

Стрибок у довжину. Всі студенти ЛДІФК на ІІ курсі вивчають  техніку 

стрибка у довжину способом “зігнувши ноги” за наступною методикою: 

Завдання І. Ознайомлення з технікою стрибка у довжину. 

Для вирішення поставленого завдання використовується розповідь про 

техніку виконання, показ та випробування техніки стрибка з короткого (4-6 

кроків) розбігу. 

Завдання 2.   Вивчення техніки  відштовхування.  

Використовуються розповіді, показ,  спеціальні вправи стрибуна у 

довжину та  стрибки з короткого розбігу.  Помилки “пробігання” 

відштовхування або “стопоруючий “ поштовх , неправильна робота махової 

ноги (мах прямою у колінному суглобі ноги). Для виправлення помилок 

використовуються спеціальні та підвідні вправи стрибуна у довжину, 

зосереджується увага студентів на правильну техніку виконання 

відштовхування. 

Завдання 3.  Вивчення техніки приземлення. 

Використовуються розповіді, показ,  спеціальні вправи стрибуна у 

довжину, зосереджується увага студентів на безпеку при правильному 

виконанні приземлення. Вивчаються можливі варіанти приземлення (з 

виходом вперед, з падінням у сторону, з падінням назад). Помилки:  

тимчасове опущення ніг на приземлення, приземлення на одну ногу. Для 
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виправлення помилок використовуються імітаційні вправи, спеціальні вправи 

стрибуна, стрибки у довжину з короткого та середнього (8-12 кроків) розбігу 

з акцентом на  правильну техніку виконання приземлення. 

Завдання 4. Вивчення техніки розбігу та відштовхування. 

Використовуються спеціальні вправи, розбіг на доріжці стрибуна у 

довжину, стрибки з короткого та середнього розбігу. Помилки:  порушення 

ритму розбігу, зменшення швидкості розбігу перед відштовхуванням, 

“стопорний поштовх”, мах прямою ногою. Для виправлення помилок 

використовуються імітаційні, спеціальні вправи стрибуна, спринтерський біг 

на відрізках 30-50 м, багатоскоки. 

Завдання 5.  Вивчення техніки стрибка у довжину з короткого та 

середнього розбігу. 

Використовуються  стрибки у довжину з короткого (4-6 кроків) та 

середнього (8-12 кроків) розбігу. Помилки:  порушення ритму розбігу, 

зменшення швидкості розбігу перед відштовхуванням, “стопорний поштовх”, 

мах прямою ногою. Для виправлення помилок використовуються імітаційні, 

спеціальні вправи стрибуна, спринтерський біг на відрізках 30-50 м, 

багатоскоки. 

Завдання 6.  Удосконалення в техніці стрибка у довжину (складання 

контрольних нормативів). 

Використовуються стрибки у довжину з повного (14-16 кроків) розбігу. 

Студенти беруть участь у навчальних заняттях. Помилки:  виникають типові 

помилки, як при вирішенні попередніх завдань навчання. Для виправлення 

помилок використовуються спеціальні та підвідні вправи стрибка у довжину. 

Заключення. 

Заняття легкоатлетичними стрибками у висоту та довжину чудово 

розвивають силу, швидкість, спритність, сприяють оздоровленню студентів. 
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