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В С Т У П 

 
Легка атлетика - навчальна і наукова дісципліна, що включає в себе 

знання про основні рухи і дії під час ходьби, бігу, стрибків і метання. 

Ходьба і біг - природні способи пересування, під час яких в динамічну 

роботу включаються майже всі м”язи тіла.Завдяки цьому підвищується обмін 

речовин, посилюється робота серцево-судинної, дихальної та інших систем 

організму. Ходьба як фізична вправа має передусім оздоровче значення. 

Спортивна ходьба відрізняється від звичайної технікою рухів і має в двічі 

більшу щвидкість, що, звичайно вимагає підвищених енергозатрат. 

Змагання  з ходьби проводять на бігових доріжках стадіонів і на шосе на 

дистанціях від 3 до 50 км включно. 
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Щоб досягти високих спортивних результатів ходоку треба досконало 

оволодіти технікою ходьби. для цього потрібно навчитися передусім основ 

техніки, а потім досконалювпати виконання. 

  Знання основ техніки сприяє більш правильному аналізу спортсменом 

своїх дій, виявленню помилок у виконанні, з”ясуванню причин їх появи, тобто 

допомагає запобігти помилкам або усунути їх у процесі навчання і спортивного 

виконання. 

При навчанні техніки спортивної ходьби і бігу важливу роль відіграє 

послідовність поставлених завдань та вмілий підбір найбільш ефективних 

засобів та методів для оволодіння технікою спортивної ходьби та бігу. 

Під час практичних занять слід враховувати індивідуальні можливості 

кожного учня і тому підхід повинен бути індивідуальним. При виконанні вправ 

можуть виникати різноманітні помилки, які повинні бути вчасно скоректовані 

викладачем. Для усунення помилок у виконанні техніки спортивної ходьби та 

бігу застосовують найвпливовіші допоміжні вправи, які сприяють виправленню 

тієї чи іншої помилки. 

У лекції подано завдання, засоби, методичні вказівки для усунення 

помилок. 

 
1.1. Визначення, історія розвитку та характеристика видів 

спортивної ходьби 
Історія розвитку спортивної ходьби у порівнянні з іншими видами легкої 

атлетики дуже мала. 

Зародження та становлення спортивної ходьби як виду легкоатлетичного 

виду спорту відноситься до середини минулого сторіччя. 

Перші змагання із спортивної ходьби на сім миль були проведені в Англії 

в 1867 році.Цей єтап характеризується змаганнями на найдовщі дистанції    / 

Відень – Берлін, 518 км; Париж – Бельфор, 496 км; Турін – Марсель – 

Барселона , 1110 км і продовжувався аж до початку Олімпійського руху/. 
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В програму сучасних Олімпійських ігор ходьба була включена в 1996 

році на іграх в Афінах і проводилась на одній дистанції. 

У Лондоні на 4 Олімпійських іграх       /1908р/. скороходи змагалися на двох 

дистанціях: 3 , 5 км та 10 миль.Чемпіоном став Д.Ларнер /Виликобританія/, 

здобувши перемогу на 2-х дистанціях з результатом 14.55,0 та 1:15.57,4. 

На 4 Олімпійських іграх   /1912 р./ ходьба проводилась на 10 км а на іграх 

/1932 р./   Лос-Анжелес-на 50 км.Починаючи з 16 Олімпійських ігор , змагання 

із спортивної ходьби проводяться на 20 та 50 км. 

З 1979 року спортивна ходьба включена у змагання серед жінок і з 1980 

року- у програму Олімпійських ігор. 

Починаючи з 1952 року, радянські скороходи успішно виступають на всіх 

Олімпійських іграх. Серед найсильніших скороходів колишнього Радянського 

Союзу, які були переможцями на Олімпійських і більшості міжнародних 

змаганнях, треба назвати:Л.Спіріна, А.Мікенаса, Б.Юнга, А.Максінсковааааа, 

В.Ухова, Л.Лобастова, М.Лаврова, А.Веднякова. І.Климова, І.Паничкіна, 

А.Деверінську-Грігор”єву, Р. Ундарову, Н. Сербіненко,  О.Криштон, І. 

Страхову. 

Серед українських спортсменів найбільшого успіху досягли: 

М.Смага             /бронзовий призер на 20 км в Мехіко/,Б.Стремухов-чемпіон 

СРСР на 10 км. А.Соломін-другий призер змагань “Дружба-84”.Непогано 

виступили і наші земляки-львів”яни:П.мельник-чемпіон СРСР на дистанції 70 

км, С.Процяшін-переможець змагань “Дружба-84”. 

Найбільшого успіху, як серед радянських так і серед українських 

спортсменів, добився В.Голубничий. Він здобув у Римі    //1960 р. та в Мехіко 

1968 р./    Олімпійське золото, а у Мюнхені        /1972 р./   -  срібну медаль. 

 

Рекорди  10 км  

світу  38:02.60 Прибилинець Йожеф 60 ЧСР  1985 

  37:11     ш Рассказов Роман  79 Рос  2000 
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Європи 38:02.60 Прибилинець Йожеф 60 ЧСР  1985 

  37:11     ш Рассказов Роман  79 Рос  2000 

України 39:19.32 Соломін Анатолій 52 К  1981 

  39:05     ш Горшков Анатолій 58 К  1987  

 

Кращі за історію: 

Горшков А. (ш 39:05; 87р.), Соломін А. (с39:19.32; 81), Козлов А. (ш 39:25; 93), 

Пятаченко С., Яковлєв Б., Віниченко М., Дручик В., Попович В., Процишин С., 

Ковенко А. 

Рекорди  20 км 

Чоловіки 

Світу  1:17:25.6   рс Сегура Бернардо 70 Мек  1994 

  1:17:46      ш  Мартінес Хуліо  73 Гва  1999 

  1:17.46      ш  Рассказов Роман 79 Рос  2000 

Європи 1:18:35.2  рс  Юханссон Стефан 67 Шве  1992  

  1:17.46      ш  Рассказов Роман 79 Рос  2000      

України 1:21.47     рс  Виниченко Микола      58 Хрк  1980  

1:19:43     ш  Соломін Анатолій  58 Київ         1983  

         

 

Рекорди 30 км 

Світу  2:01:44.1 рс Дамілано Мауріцио 57 Іта 1992 

  2:02:41 ш Перлов Андрій  61 СР 1989 

Європи 2:01:44.1 рс Дамілано Мауріцио 57 Іта 1992 

  2:02:41 ш Перлов Андрій  61 СР 1989 

України 2:08:16.0 рс Удовенко Микола 56 К 1979 

  2:05:17 ш Попович Віталій  62 К 1989 

Рекорди 50 км 

Світу  3:40:57.9 рс Тутен Тьєрі   62 Фра 1996 
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  3:36:39 ш Коженєвський Роберт 68 Пол 2002 

Європи 3:40:57.9 рс Тутен Тьєрі   62 Фра 1996 

  3:36:39 ш Коженєвський Роберт 68 Пол 2002 

України 3:46:11       рс Удовенко Микола 56 Київ  1980  

  3:43:57 ш Попович Віталій  62 К 1989 

 

Львівська область. 

 

20 км шосе     1:20.06              С.Процишин               1988 р. 

        стадіон    1:23.21              П.Андрієнко               1996 р. 

 

50 км шосе   3:43.56            П.Мельник            1980 р. 

 

Рекорди  5 км  

Жінки  

Світу  20:02:60 с О”Салліван Гілліан 78 Ірл 2002 

  20:05  ш Полякова Ольга  80 Рос 2000 

Європи 20:02:60 с О”Салліван Гілліан 78 Ірл 2002 

  20:05  ш Полякова Ольга  80 Рос 2000 

України 20:46.60 с Савчук Валентина 75 Лцк 2001 

  21:04  ш Рагозіна тетяна  64  Крм 1996 

Рекорди  10 км 

Світу  41:56.23 с Ряшкіна Надія  67 СР 1990 

  41:04  ш Ніколаєва Олена  66 Рос 1996 

Європи 41:56.23 с Ряшкіна Надія  67 СР 1990 

  41:04  ш Ніколаєва Олена  66 Рос 1996 

України 43:58.94 с Рагозіна Тетяна  64 Крм 1992 

  42:37  ш Лук”янчук Ольга  76 Лцк 2000 
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Львівська область 

 

5 км  шосе    22.05.0               М.Жинчина              1990 р. 

         стад.     22.56.2                Г.Мудрик                 1989 р. 

10 км шосе    45.35.0               Г.Мудрик                 1987 р. 

         стад       45.45.44             Г.Мудрик                 1988 р. 

Рекорди 20 км 

Світу  1:30:48.3 рс Джордано Роселла 72 Іта 2000 

  1:25:18 ш Гудкова Татьяна  78 Рос 2000 

Європи 1:30:48.3 рс Джордано Роселла 72 Іта 2000 

  1:25:18 ш Гудкова Татьяна  78 Рос 2000 

України 1:28:56 ш Савчук Валентина 75 Лцк 2001 

Кращі за історію 

Савчук В., Лук”янчук О., Зозуля В., Єгорова Л., Рагозіна Т., Мирошниченко О., 

Калитка С., Кривохижа О., Сироватко О., Ковальчук І. 
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1.2. Кінематичні та динамічні характеристики техніки.  Аналіз 
окремих частин техніки спортивної ходьби (старт, ходьба по дистанції, 

фінішування). 
 Спортивна ходьба відрізняється від звичайною наступними 

особливостями: 

1. Нога ставиться на грунт з п”яти, випрямлена в колінному суглобі і зберігає 

пряме положення до моменту вертикалі. У звичайній – нога зігнута впродовж 

всієї фази передньої опори. 

2. Рухи тазом довкола вертикальної і сагітальної вісей (повороти та відведення 

тазу) виражені більше, особливо довкола вертикальної осі. 

3. Руки зігнуті в ліктьових суглобах під кутом 90-95  і рухаються більш 

активно. 

Особливості техніки спортивної ходьби дозволяють збільшувати довжину 

та частоту рухів (темп). У звичайній ходьбі довжина кроку 70-85 см при частоті 

100-120 кроків у хвилину; у спортивній ходьбі довжина кроку  - 105-118 см, а 

частота – 180-200 кроків у хвилину. Якщо у звичайній ходьбі швидкість  6-7 

км/год., то  у спортивній ходьбі 12-14 км/ год. 

Техніка спортивної ходьби в цілому підпорядковується загальним 

вимогам: ефективності, економності та простоті рухів при обов’язковому 

збереженні основної ознаки  ходьби – постійної опори ходока (чергування 

одноопорних та двоопорних положень). 

Циклом спортивної ходьби є подвійний крок (з лівої і правої ноги) з 

характерними рухами ходока у всіх фазах. Головна фаза – це відштовхування. 

Відштовхування починається тоді, коли загальний центр маси тіла випереджає 

площу опори – ступню. Це досягається рухом махової ноги вперед, тулуба та 

різнойменної руки. Махова нога, згинаючись в кульшовому та колінному 

суглобі, виноситься вперед з поворотом тулуба і з роботою м’язів передньої 

поверхні стегна. Згинання ноги незначне, рухи коліна більш направлено вперед, 

ніж уверх. Маятниковоподібне винесення махової ноги сприяє низькому 

пронесенню ступні до грунту і більш м”якої постановки ноги на грунт. Високе 
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перенесення та випереджаюча випрямляюча дія коліна приводить до жорсткої 

постановки ноги. Одночасно з рухом махової ноги тулуб трохи нахиляється 

вперед.  

 Відштовхування ходока складає необхідний кут прикладення зусиль. 

Через те, що нога випрямлена в коліні, він відштовхується від грунту завдяки 

рухові у кульшовому та гомілко-ступневому суглобах. Виключення ноги з 

активних рухів у колінному суглобі обмежує силу поштовху для запобігання 

переходу від ходьби до бігу. Після відштовхуваня ходок прискорює рух гомілки 

махової ноги , щоб поставити на грунт випрямлену в коліні ногу. 

Із постановкою махової ноги на грунт ходок переходить від одноопорного 

положення у двоопорне, тобто опорою на дві ноги. Це положення триває в 

межах 0,06-0,18 с. У двоопорному положенні  поворот тазу досягає максимума. 

Від амплітуди повороту таза залежить довжина кроку і постановка ступнів по 

одній лінії. Доцільним вважається така постановка ступнів, коли вони 

внутрішнім краєм дотикаються середньої лінії з незначним поворотом носка 

назовні. 

Нога ставиться на грунт не лише випрямленою в коліні, але й підкреслено 

з п”яти. І те, і інше збільшує довжину крока, особливо останній елемент. 

Одночасно з переносом ваги тіла на передню ногу, нога, що знаходиться 

позадупісля відштовхування стає маховою і починає рух вперед для наступного 

кроку. 

Одним з критеріїв ефективності та економності спортивної ходьби може 

служити співрозмірність величини кута постановки ноги на грунт та кута 

відштовхування. 

В подальшому рухи ніг повторюються, так як в момент вертикалі 

закінчується перша половина циклу (один крок). У другій половині циклу 

скорохід виконує ті ж рухи, відштовхуючись другою ногою. 

Велике значення при спортивній ходьбі мають рухи рук. Вони 

допомагають зберігати рівновагу і дозволяють регулювати частоту і довжину 



 10 

кроків: завдяки зміни кута згинання у ліктях створюються умови для 

збільшення довжини кроків, а при сильному згинанні – для збільшення частоти 

кроків. 

Рухи руками необхідно виконувати у боковій площині: при рухові руки 

вперед кисть, злегка зіжата в кулак, не пересікає середньої лінії тулуба і не 

піднімається вище грудей, а при рухові назад лікоть йде трохи назовні і не 

доходить до рівня плечового суглобу, кисть незначно проходить за лінію 

тулуба. 

 
РОЗДІЛ 2. Аналіз техніки бігу на різні дистанції 

 
2.1. Визначення, історія розвитку, характеристика видів  

і різновидів бігу 
 
         Біг на будь-які дистанції є давніми видами легкоатлетичних вправ, що 
входять у сучасну легку атлетику. Ще на античних олімпіадах атлети змагалися 
у бігу на один стадій (192,27 м). У наш час біг на різні дистанції став 
проводитися вперше в Англії. Так, проводилися змагання у бігу на 100 ярдів 
(91,4 м, 1860). Першим офіційним рекордсменом у бігу на 100 м з результатом 
10,6 с став Д.Ліппінкотт (США). Цей результат показано на Стокгольмській 
Олімпіаді в 1912 році. 
      Першим олімпійським чемпіоном у бігу на 800 та 1500 м став Едфін Флек 
(Австралія) з відповідно результатами 2.11,0 та 4.33,2. Перший світовий рекорд 
з результатом 1.51,9 в бігу на 800 м в 1912 році встановив американець 
Д.Меридіт. У бігу на 1500 м рекорд встановив швед Я.Цендеру з результатом 
3.54,7 (1917р.). 
     У бігу на довгі дистанції першими офіційно зареєстрованими рекордами в 
1897 році є результати бігу на 5000 та 10 000 м у 1897 році (16.34,6 та 34.28,8). 
Хоча ще в 1804 році англічанин Вуд показав у годинному бігу результат 17 500 
м. 
        З тих часів результати безперервно покращуються, удосконалюється 
техніка виконання бігу. Великим досягненням у лекоатлетичному бігу стало 
введення низького старту, біг у шипівках, біг по синтетичному покритті. 
Неодноразово змінювалися правила змагань щодо одягу спортсменів, техніко-
тактичних дій, організації та проведення змагань. Постійно змінюються та 
доповнюються засоби та методи тренування. 
      Багато вчених світу та, зокрема, України вивчають проблеми та 
розробляють нові перспективні положення у галузі спорту, в тому числі і в бігу 
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на різні дистанції. Так, у нашому інституті з 1997 року проводиться науково-
практична конференція “Молода спортивна наука України”, де на дискусійному 
доброзичливому рівні розглядаються усі дослідження молодих науковців, їх 
бачення вирішення назрілих проблем у фізичній культурі та спорті.  
 Методика навчання техніки постійно удосконалювалась, підбирались і 
вишукувались раціональні засоби для усунення помилок техніки, глибоко 
вивчалась її природа, вплив зовнішніх та внутрішніх сил, результат їх 
поєднання, визначались основні закономірності руху. Досягнення наукових 
розробок, грунтованих на експериментальному дослідженні, впроваджувались 
у практику. Свідченням тому є поступовий і постійний ріст спортивних 
результатів та досягнень у бігах на різні дистанції. 
 
 

2.2. Аналіз окремих частин техніки бігу. Кінематичні та динамічні 
характеристики техніки 

 
     Біг на короткі дистанції чи спринт - один з найбільш популярних видів 
легкої атлетики. Це фізична вправа високої інтенсивності при  відносно 
нетривалому періоді роботи. 
Змагання на короткі дистанції проводяться з наступних видів: біг на 30, 60, 100, 
200, 300, 400м, естафета 4х100м,4х200м,4х400м у чоловіків та жінок . 
     Біговий крок складається з фази опори та фази польоту. Чередування цих 
положень скаладає особливість бігу. Швидкість бігу залежить від довжини та 
частоти кроків. Тривалість бігу залежить від швидкості та ритму рухів. 
    Слід пам”ятати, що при вивченні техніки рухи повинні бути доцільними та 
економними. 
Умовно техніку спринту поділяють на такі наступні фази: старт, стартовий 
розгін, біг по дистанції та фінішування. Кожна з цих фаз має свою специфічну 
особливість. 
   Старт. Існує 2 види старту: високий та низький. Високий старт переважно 
використовують у бігу на середні та довгі дистанції, а також спортсмени 
низьких розрядів. Низький старт застосовується у бігу на короткі та середні 
дистанції спортсменами-розрядниками для досягнення найкращого результату. 
Доведено, що  правильно використаний низький старт сприяє покращенню 
результату в бігу спортсменів-розрядників. Спортсмени-початківці спочатку 
погіршують результат через невдале виконання низького старту. 
          Для швидкого виходу зі старту використовують низький старт із 
застосуванням стартових колодок. Вони забезпечують тверду опору для 
відштовхування, стабільність розташування ніг. Стартові колодки 
розташовують за допомогою 3 варіантів: 
           При звичайному старті передня колодка встановлюється на відстані 1-1,5 
ступні спортсмена від стартової лінії, а задня колодка - на відстані довжини 
гомілки (приблизно 2 ступні) від передньої колодки. 
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      При “розтягнутому” старті бігуни скорочують відстань між колодками до 1 
ступні та менше, відстань від стартової лінії до передньої колодки складає 
близько 2 ступні спортсмена. 
       При “зближеному” старті відстань між колодками також скорочується до 1 
ступні та менше, але відстань від стартової лінії до передньої колодки складає 
1-1,5 довжини ступні спортсмена. 
    Стартові колодки, що розположені близько одна до одної забезпечують 
одночасне зусилля обидвох ніг для початку бігу та складають більше 
прискорення бігуну на першому кроці. Однак зближене розташування ступнів 
та майже одночасне відштовхування двома ногами затруднює перехід до 
поперемінного відштовхування ногами у наступних кроках. 
Передня колодка установлюється під кутом 45-50о , а задня - 60-80о . 
Віджстань по ширині між вісями колодок дорівнює 18-20 см. 
         У залежності від розположення колодок змінюється кут їх нахилу: із 
зближенням стартових колодок до стартової лінії він зменшується і навпаки. 
Відстань між колодками та їх відстань від стартової лінії залежить від 
тілобудови бігуна, рівня розвитку його швидкісно-силових якостей. 
        За командою “На старт!” бігун стає попереду колодок, присідає та ставить 
руки попереду стартової лінії. З цього положення він рухом назад впирається 
поштовховою ногою у стартову колодку, що стоїть попереду, а маховою ногою 
- в задню колодку. Носки шиповок опираються двома шипами у доріжку. 
Вставши на коліно махової ноги, спортсмен переносить руки до стартової лінії. 
Великі пальці рук спрямовані один до одного, решта пальців зімкнуті між 
собою та складають пружний міст. Прямі ненапружені руки розташовуються на 
ширині плеч. Тулуб випрямлений, голова та шия продовжують пряму лінію 
тулуба. Вага тіла рівномірно переноситься на обидві руки. 
         За командою “Увага!” бігун злегка випрямляє ноги, відриває коліно ноги, 
що стоїть позаду від доріжки. Цим рухом переміщується загальний центр ваги 
тіла (ЗЦВТ) вверх та вперед. Вага  тіла розподіляється між руками та  
поштовховою ногою так,щоб проекція ЗЦВТ на доріжку не доходила до 
стартової лінії на 15-20 см. Ступні ніг добре впираються у колодки. Тулуб 
тримається прямо. Таз піднімається на 10-20 см вище рівня плеч до положення , 
коли гомілки будуть паралельно розташовані. У цьому положенні важливо не 
перенести усю вагу тіла на руки, так як це заважає швидкому старту. 
     У позі готовності важливо мати кут згинання ніг в колінних суглобах. 
Збільщшення цього кута  ( у відомих межах) сприяє швидкому 
відштовхуванню. У позі стартової готовності оптимальні кути між стегном та 
гомілкою поштовхової ноги дорівнюють 92-105о , а махової ноги - 115-138о , 
кут між тулубом та стегном поштовхової ноги складає 19-23о ( В.Борзов, 1980). 
Вказані значення кутів використовують для побудови оптимального стартового 
положення. 
    Положення бігуна за командою “Увага!” не повинно бути напруженим та 
скованим. Важливо сконцентрувати свою увагу на очікуваний стартовий 
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сигнал. Проміжок часу між подачею команди “Увага!” та наступної не 
обмежений правилами змагань. 
         За командою “Руш!” чи вистрілом , бігун починає біг швидким 
відштовхуванням обидвох ніг від колодок та енергійного маху руками. Махова 
нога злегка розгинається і швидко виноситься стегном вперед, разом з тим 
поштовхова нога різко випрямляється у всіх суглобах. 
      Кут відштовхування при першому кроці з колодки у добрих спринтерів 
становить 42-50о , стегно махової ноги швидко наближається до тулуба на кут 
30о(В.Петровський,1978).      
      Це забезпечує низьке положення ЗЦВТ спортсмена, а зусилля поштовхової 
ноги будуть спрямовані на просунення тіла бігуна вперед. Вказане положення 
зручне для виконання відштовхування від колодок та збереження загального 
нахилу тіла на перших кроках бігу. 
      Стартовий розгін. Щоб досягнути кращого результату в спринті важливе 
значення має стартовий розбіг, в якому необхідно набрати швидкість близьку 
до максимальної. 
       Правильне виконання перших кроків бігу залежить від виштовхування тіла 
під гострим кутом до доріжки, також  від швидкості та сили рухів бігуна. 
Перший крок закінчується повним випрямленням поштовхової ноги та 
одночасним підйомом стегна махової. Стегно піднімається вище прямого кута 
по відношенню до поштовхової ноги. Занадто високий підйом ноги збільшує 
підйом тіла та погіршує просунення вперед. Особливо це видно при малому 
нахилі тіла. Якщо нахил тіла правильний, то стегно не доходить до горизонталі 
і в силу інерції складає зусилля, що спрямоване більше вперед, ніж вверх. 
Перший крок закінчується активним рухом ноги вниз-назад та переходить в 
енергійне відштовхування. Від швидкості цього руху залежить швидкість та 
енергійність наступного відштовхування.  
       При великому нахилі тіла довжина першого кроку досягає 100-130 см. 
Збільшувати чи зменшувати довжину кроку спеціально немає потреби, оскільки 
при рівній частоті кроків та їх більшій довжині забезпечується висока 
швидкість. 
        Найкращі умови для нарощування швидкості досягаються тоді, коли ЗЦВТ 
бігуна у більшій частині опорної фази знаходиться попереду точки опору. Цим 
створюється потимальний кут відштовхування для підвищення горизонтальної 
швидкості. 
   Одночасно з наростанням швидкості та зменшенням величини прискорення, 
нахил тіла зменшується і техніка бігу поступово наближається до техніки бігу 
по дистанції. На 25-30 м (13-15 біговий крок) перехід до бігу по дистанції 
закінчується. Тоді досягається 90-95%  від максимальної швидкості бігу, хоча 
чіткої межі між стартовим розгоном та бігом по дистанції не існує. Слід 
враховувати, що бігуни високого класу досягають максимальної швидкості на 
50-60 м дистанції, а діти 10-12 років - на 25-30 м. 
     Швидкість бігу в стартовому розгоні збільшується за рахунок збільшення 
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довжини кроків та збільшення темпу. Суттєве збільшення довжини кроків 
спостерігається до 8-10 кроку (на10-15 см), далі прирост зменшується (4-8 см). 
Скачкоподібні зміни довжини кроків свідчать про порушення ритму бігових 
рухів. Важливе значення має швидкий рух ноги вниз-назад по відношенню до 
тулуба. При збільшенні швидкості бігу збільшується політна фаза та 
зменшується опорна. 
     Слід зауважити, що енергійна робота рук вперед-назад відіграє важливу 
роль. У стартовому розбігу вони такі ж як і в бігу по дистанції, лише збільшена 
амплітуда рухів у зв”язку з широким розмахом стегон у перших кроках зі 
старту. Спочатку після старту ступні ніг ставляться дещо ширше по 
відношенню до середньої лінії доріжки. Із збільшенням швидкості ноги 
ставляться ближче до середньої лінії. По суті біг зі старту - це біг по 2 лініях, 
що сходяться в одну після 12-15 м дистанції. 
       Якщо порівняти результати бігу на 30м зі старту та з ходу, то легко 
зауважити час. що спортсмен витрачає на старт та нарощування швидкості. 
Така різниця у добрих бігунів сягає в межах 0,8-1,0 с. 
      Біг по дистанції . До моменту досягнення найвищої швидкості тулуб бігуна 
незначно (72-80о ) нахилено вперед. Впродовж бігового кроку змінюється 
нахил тіла. Під час відштовхування нахил тулуба зменшується, а при польоті 
він збільшується. 
    Нога ставиться на доріжку пружинно на передню частину ступні, на відстані 
33-43 см від проекції точки кульшового суглобу до дистальної точки ступні. 
Далі проходить згинання в колінному та розгинання в гомілко-ступневому 
суглобах. У момент найбільш амортизаційного згинання опорної ноги кут в 
колінному суглобі складає 140-148о (В.Жулін, Х.Гросс та інші, 1981). У 
кваліфікованих спринтерів повного опускання на ступні не відбувається. 
Випрямлення опорної ноги проходить в той момент , коли стегно махової 
підняте досить високо та падає швидкість його підйому. Відштовхування 
завершується розгинанням попрної ноги в колінному та гомілко-ступневому 
суглобах. У момент відриву опорної ноги від доріжки кут в колінному суглобі 
досягає 162-173о (В.Тюпа, 1978). У політній фазі відбувається швидке зведення 
стегон. Нога після закінчення відштовхування по інерції рухається назад-вверх. 
Тоді, згинаючись в коліні, швидко починає рухатися стегном внихз-вперед, що 
дозволяє знижувати гальмівну дію при постановці ноги на опору. Приземлення 
відбувається на передню частину ступні. 
     При бігу по дистанції з відносно постійною швидкістю у кожного 
спортсмена встановлюються характерні співвідношення частоти та довжини 
кроків, що визначають швидкість бігу. Найвища частота кроків (4,7-5,5кр\с) 
спостерігається у кваліфікованих спортсменів на 30-60 м дистанції., причому 
довжина кроків змінюється незначно (1,25(0,04 см) відносно довжини тіла 
спортсмена (А.Левченко, 1986). На останніх 30-40 м дистанції суттєво 
змінюється співвідношення компонентів швидкості: середня довжина кроків 
складає 1,35(0,03 відносно довжини тіла, а частота кроків зменшується. Такак 
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зміна структури бігу сприяє досягненню високої швидкості бігу та її утримання 
у другій половині дистанції. 
      Для того щоб біг був швидким та ритмічним необхідно збалансувати 
розвиток м”язів обох ніг. Це дозволить оптимізувати і темп бігу. Ступні ніг слід 
ставити прямо-вперед з тим, щоб добре проштовхуватись вперед. 
Рухи рук узгоджені з рухами ніг. Рухи рук вперед виконуються дещо до 
середини, а назад - дещо назовні. Кут згинання руки непостійний: при виносі 
вперед рука згинається більше, ніж при руху вниз-назад, коли вона 
розгинається. Кисті рук  під час бігу напів стиснуті чи розігнуті ( з 
випрямленими пальцями). Енергійні рухи рук не повинні супроводжуватись 
підйомом плеч та сутулістю, що означає надмірне напруження. 
      Частота рухів рук та ніг  взаємозв”язана. Перехресна координація допомагає 
збільшити частоту кроків за допомогою збільшення частоти рухів рук. 
      Техніка бігу спринтера порушується, якщо він не вміє “виключати” 
непотрібну групу м”язів та “включати” необхідні м”язи для певного руху. 
Інакше кажучи, слід розвивати вміння диференціювати напруження та 
розслабленння. Успіх у бігу залежить від вміння бігти легко, вільно, без 
надлишкових напружень. 
      Фінішування . Максимальну швидкість в бігу на 100 та 200 м необхідно 
підтримувати до кінця дистанції, однак на останніх 20-15 м дистанції швидкість 
переважно зменшується на 3-8%. 
        Біг закінчується в момент пробігання через вертикальну площину лінії 
фінішу. Існує 3 варіанта техніки фінішування: 1- пробігання фінішної лінії на 
швидкості ( звичайний спосіб ), 2- кидок грудьми вперед чи нахил тулуба 
вперед на фініші, 3- нахил тулуба з виставленням плеча вперед. Останні 2 
способи використовують спортсмени-розрядники та кваліфіковані спортсмени, 
адже відомо, що вдалий фініш часто межує з перемогами.   
  

Біг 100 м. Цю дистанцію слід пробігати з максимально можливою 
швидкістю. Швидке вибігання зі старту переходить у стрімке прискорення, з 
тим щоб швидше досягнути максимальної швидкості та по можливості не 
знижувати її до фінішу. 
      Біг 200 м. Біг на цій дистанції відрізняється від бігу на 100 м 
розташуванням старту та проходженням першої половини дистанції по 
повороту доріжки. Щоб зі старту пробігати більший проміжок по прямій, 
стартові колодки встановлюються біля зовнішнього краю доріжки по дотичній 
до повороту. 
     При бігу по повороту бігуну слід нахилитися всім тілом у середину, тому що 
в іншому випадку його винесе у бік відцентрової сили, що впливає на біг по 
кривій. При цьому права нога в момент вертикалі зігнута в коліні менше, ніж 
ліва. Збільшувати нахил тіла вліво-в середину необхідно поступово. 
Досягнувши максимальної швидкості, бігун перестає збільшувати нахил тіла та 
зберігає його до кінця повороту. Для зменшення відстані при бігу по віражу 
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слід ставити ступні ніг якомога ближче до внутрішньої лінії доріжки, 
повертаючи їх вліво до неї. 
     Рухи рук на віражі відрізняються від рухів рук по прямій. Права рука 
спрямована більше в середину, ліва - назовні. Плечі повернуті вліво. На 
прикінці повороту необхідно плавно зменшити нахил тіла, а при виході на 
пряму слід випрямитися. 
      Після пробігання повороту бігун на 200м може зробити 2-3 кроки без 
максимальних зусиль, а пізніше знову бігти з повною інтенсивністю аж до 
фінішу. Першу половину дистанції рекомендовано пробігати на 0,1-0,3 с гірше 
кращого результату в бігу на 100 м по прямій. 
     Біг 400 м . В основі техніки бігу на 400 м лежить спринтерський свобідний 
крок. Бігун біжить відрізок з меншою інтенсивністю, ніж на дистанціях 100 та 
200 м. Нахил тулуба на поворотах дещо менший, рухи рук виконуються менш 
енергійно, довжина кроку зменшується до 7-8 ступнів. Разом з тим бігун не 
повинен втрачати свободи рухів.  
     Біг зі старту починається подібно до старту на 200 м. Розвивши необхідну 
швидкість, спортсмен переходить на вільний крок та старається зберегти 
швидкість якомога довше. Слід долати дистанцію у рівномірному темпі. 
      Крива швидкості бігу 400 м змінюється таким чином: на перших 100м - вона 
швидко піднімається, від 100 до 200 м удержується приблизно на тому ж рівні, 
від 200 до 300 м - поступово знижується, а від 300 до 400 м -різко падає, 
особливо за 70-50 м до фінішу. Швидкість падає через зменшення частоти 
кроків (із ростом часу опори та польоту), довжина кроків майже не змінюється 
(Ф.Гусейнов,1983). 
      Бігун на 400 м пробігає перші 100 м лише на 0,3-0,5 с повільніше, ніж у бігу 
на 100 м, а 200 м - на 1,3-1,8 с гірше від кращого результату на цю ж дистанцію.      
РОЗДІЛ 3. Біг на середні та довгі дистанції. 
 
       До середніх бігових дистанцій відносяться біг на 800 та 1500 м, а до 
довгих дистанцій - 3 000, 5 000, 10 000 м, 15-20 км та марафонський біг. Техніка 
бігу на ці дистанції суттєво не відрізняється, тому об”єднано опис техніки.  
      Техніку бігу умовно можна поділити на: стартове прискорення, біг по 
дистанції, фініш та зупинка після фінішу. В основі сучасної техніки лежить 
прагнення досягнути швидкого просунення вперед при умові економності, 
свободи та природності рухів. 
      Біг на середні дистанції відрізняється від бігу на короткі дистанції меншою 
довжиною кроку, більш прямим положенням тулуба, менш високим підйомом 
коліна махової ноги, нерізким випрямленням поштовхової ноги, роботою рук та 
більш глибоким та ритмічним диханням. Головними показниками техніки бігу є 
потужність зусиль та економність рухів. Перший показник залежить від 
швидкісно-силової підготовленності бігуна, другий - з економністю розтрати 
енергетичних ресурсів. Чим більша довжина дистанції, тим значення 
економності рухів переважає значення потужності роботи, що виражається в 
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зменшенні довжини та частоти кроків. Кваліфіковані бігуни мають відносно 
велику довжину та частоту кроків, що обумовлені меншим підйомом ЗЦВТ та 
часом політної фази. 
      У бігу на середні дистанції переважно застосовують високий старт. 
      Старт та стартове прискорення. За командою “На старт!” бігун стає перед 
стартовою лінією так, щоб поштовхова нога була попереду, а махова на пів-
кроку позаду, тулуб нахилений вперед, ноги зігнуті, положення стійке та 
зручне. Руки займають бігове положення: вперед виноситься різнойменна рука 
відносно до поштовхової ноги. 
     Слід зауважити, що для бігу на середні дистанції подається лише 2 команди. 
За командою “Руш!” спортсмен починає біг , прагнучи зайняти місце ближче до 
середньої лінії першої доріжки. Зі старту він біжить у нахилі з прискоренням та 
переходить до рівномірного бігу по дистанції, поступово випрямляючись.  
     Біг по дистанції. Він виконується маховим кроком, з відносно постійною 
довжиною та частотою кроків. Довжина та частота кроків залежить від 
індивідуальних особливостей бігуна. До речі, бігун на середні дистанції 
повинен відповідати таким характеристикам: зріст - 175-180 см, вага - 60-70 кг, 
відносне МСК - 75-80 мл\кг\хв, критична швидкість 5,5-5,8 м\с, ЖЄЛ - 4,5-5,5 л, 
гемоглобін -13-15 мг%, у жінок дані показники дещо менші. 
      Добра техніка бігу на середні дистанції характеризується наступними 
рисами: тулуб злегка нахилений вперед, плечі трохи розвернуті, у поясниці 
спостерігається невеликий природній прогин, що забезпечує виведення тазу 
вперед, голова тримається прямо, підборіддя опущене, м”язи обличчя та шиї не 
напружені. 
 

Робота ніг. Момент заднього поштовху являється основним елементом 
бігу на середні дистанції. Це пов”язано з тим, що швидкість бігу залежить від 
потужності зусиль при відштовхуванні та від кута відштовхування. 
Відштовхування повинно бути спрямованим вперед та узгодженим з нахилом 
тулуба, який не перевищує 4-5о та змінюється впродовж бігу на 2-3о. 
Активному відштовхуванню сприяє мах свобідної ноги, що спрямований 
вперед-вверх, причому заключний момент відштовхування повинен співпадати 
з закінченням махового руху. Кут відштовхування у бігу на середні дистанції 
рівний 50-55о. Нога, що закінчує відштовхування, розслабляється. Ступня по 
можливості розслаблена. “Складення” махової ноги у момент вертикалі сприяє 
певному відпочинку бігуна та швидкому просуненню вперед. Довжина кроків 
коливається у межах від 160 до 220 см. Кут згинання колінного суглобу махової 
ноги приблизно дорівнює 25-50о .  Темп кроків бігу на 800 та 1500 м приблизно 
дорівнює 3,5-4,5 крок\с чи 190-200 крок\хв. 
 

Робота рук. Рухи рук ритмічно поєднуються з рухами ніг. Підтримуючи 
рівновагу, руки рухаються то зменшуючи, то збільшуючи темп. Амплітуда 
рухів рук залежить від швидкості бігу: чим вище темп, тим швидше та ширше 
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рухи рук. 
     При бігу по повороту бігун нахиляє трохи тулуб вліво, в бік повороту, а 
правою рукою рухи виконуються з більшою амплітудою. Праву ногу ставлять з 
поворотом ступні в середину. 
     При бігу по дистанції слід дотримуватися свобідних, ритмічних рухів.  
 
          Фініш та зупинка після бігу. Біг на останьому відрізку дистанції чи 
фінішне прискорення характеризується збільшенням частоти кроків, більш 
енергійною роботою рук та деяким збільшенням нахилу тулуба. Після 
пробігання фінішної лінії бігун не зупиняється різко, а переходить в повільний 
біг та в ходьбу, щоб поступово привести організм у відносно спокійний стан. 

РОЗДІЛ 3. Методика навчання техніки легкоатлетичних вправ 

 
3.1. Методика навчання техніки спортивної ходьби 

Основним завданням при навчанні техніки спортивної ходьби є те, щоб 
перебудувати звичайну ходьбу на спортивну. Рухи спортивної ходьби мають 
бути не вимушено економічними. 

Завдання 1. Скласти в учнів уяву про техніку спортивної ходьби. 
Засоби:    1. Коротка розповідь та зразковий показ техніки спортивної 

ходьби (збоку, попереду та позаду з різною швидкістю). 
2. Спробування учнями повторити побачену техніку (2-3 рази по 50-80 м). 
Завдання 2. Навчити руху ніг в поєднанні з рухом тазу. 
Засоби: 1. Спеціальні вправи на місці для створення передумов до 

оволодіння окремими елементами рухів ніг та тазу.  
2. Повільна ходьба з метою навчити учнів ставити на ґрунт випрямлену в 

коліні ногу з одночасним поворотом тазу і рухами рук, як при звичайній ходьбі. 
Швидкість рухів поступово збільшується за рахунок частоти кроків.   

3. “Дріботлива” ходьба (крок 60-80 см); те ж, але по колу діаметром 4-5 м 
або “змійкою” (5-6 кроків вліво і вправо, дані вправи чергуються з ходьбою 
широким кроком і по прямій 40-50 м. 

4. Ходьба спортивним кроком з різною швидкістю на відрізках 200-500 м 
і більше для оволодіння єдиним рухом ніг, тазу і рук при прямому положенні 
тулуба і голови. 

  Методичні вказівки: Вправа 3 сприяє швидкому винесенню махової 
ноги з вихлесним рухом гомілки. Ходьба по прямій лінії допомагає оволодіти 
поворотом тазу і правильною постановкою ступні. Для усунення надлишкового 
напруження під час ходьби слід виконувати рухи тазом довкола передньо-
задньої осі. Для цього вправи виконуються і на місці, і в русі, переносячи вагу 
тіла з однієї ноги на іншу, повніше розслаблюючи м”язи махової ноги. При 
цьому тулуб не повинен нахилятися у сторону опорної ноги. 

Завдання 3. Навчити рухів рук і раціонального положення тулуба. 
Засоби. 1. Рухи руками на місці і при ходьбі. 
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2. Ходьба спортивним кроком з періодичною зупинкою для перевірки 
правильності зайнятого положення. 

3. Ходьба спортивним кроком, руки в “замку2 над головою, лікті в боки. 
Те саме із різними пооженнями рук: за спиною хватом за передпліччя, з палкою 
на плечах – руки зверху, або за спиною – у зігнутих ліктях. 

Методичні вказівки. Під час виконання вправи 1 руки повинні бути 
зігнуті в ліктях під кутом 90-95˚, при рухові вперед і назад пальці, злегка зіжати 
в кулак і тторкаються тулуба десь біля кульшового суглобу. Вправи з фіксацією 
рук допомагають формуванню доброї постави ходока і зоровому контролю за 
амплітудою рухів тазу. 

Завдання 4. Навчити техніки спортивної хоьби в цілому. 
Засоби. Спортивна ходьба з різною швидкістю на відрізках від 400 до 

1000 м і білше для уточнення рухів ніг, тазу, рук, положення тулуба і голови в 
залежності від індивідуальних можливостей учнів. 

Методичні вказівки. Під час оволодіння раціональною технікою 
спортивної ходьби слід багаторазово повторювати різні вправи.Особливу увагу 
слід звернути на помилки, що часто зустрічаються: 
1. Передчасне відштовхування та зняття ноги з грунту внаслідок швидкого руху 
коліна вверх-вперед. 
2. Підкидання гомілки вверх у фазі заднього кроку (після відштовхування), як 
внаслідок надмірно швидкого та сильного згинання ступні при відштовхуванні. 
3. Високе несення ступні махової ноги над грунтом, передчасне випрямлення її 
в коліні і як наслідок цього жорстка постановка ноги на грунт. 
4. Надмірно велика амплітуда повороту таза, що заважає йти з оптимальними 
довжиною та частотою кроків. 
5. Надмірне відведення тазу (рух довкола сагітальної осі) веде до значних 
бокових коливань тулуба і поперечних рухів рук.    
6. Перехід з ходьби на біг. На початку навчання швидкість ходьби повинна бути 
оптимальною. 
 Завдання 5. Навчити особливостей техніки спортивної ходьби по 
пересічній місцевості. 
 Засоби. Ходьба спортивним кроком на підйомах і спусках різної 
крутизни, під час долання якої змінюється положення тулуба (нахил вперед чи 
назад), рук (кут згинання в ліктях), амплітуду повороту таза, а отже і довжину, і 
частоту кроків. 
 Завдання 6. Удосконалення техніки спортивної ходьби. 
 Засоби. Спортивна ходьба з різною швидкістю на середніх (400 – 2000 м) 
та довгих відрізках (3-10 км і більше), включаючи підйоми і спуски різної 
крутизни. 
 Методичні вказівки. Багаторазове проходження різних відрізків 
дистанції слід супроводжувати індивідуальними вказівками, що стосуються 
точності, узгодженості та свободи рухів учнів. Удосконалення техніки 
пов”язане з рівнем загальної та спеціальної підготовленості ходока.  
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 У період удосконалення слід сприяти розвиткові диференціювання 
м”язевих зусиль під час виконання всіх рухів, особливо ніг у момент 
відштовхування, щоб і при високій швидкості ходьби не перейти на біг. В цей 
період важливо уточнити довжину і частоту кроків у залежності від 
індивідуальних особливостей учнів та довжини дистанції. 
 

3.2. Методика навчання техніки бігу на різні дистанції 
 Почнемо пояснення з методики навчання техніки бігу на короткі 
дистанції, потім подамо деякі особливості методик бігу на інші дистанції. 
 Завдання 1. Скласти в учнів уяву про раціональну техніку бігу на короткі 
дистанції 
 Засоби: 1. Демонстрація бігу висококваліфікованих майстрів спринту. 
2. Перегляд кінокільцівок, кінограм. 3. Розбір техніки бігу, представленої на 
плакатах та фотографіях. 
 Завдання 2. Навчити техніки бігу по прямій. 
 Засоби: 1. Пробігання з різною швидкістю відрізків (40-80м). 2. 
Спеціальні вправи для оволодіння технікою: 
Біг біля гімнастичної стінки. 
Імітація рухів рук на місці з нарощуванням швидкості. 
Біг з високим підніманням стегна – 60-80м. 
Біг стрибковими кроками з великим нахилом тулуба вперед 60-80 м. 
Біг в ямі з піском. 
Дріботливий біг з переходом у звичайний. 
3. Біг з прискоренням 60-70 м в пів-сили, в ¾ сили, 9/10 сили. 
 Методичні вказівки: Бігові вправи виконувати вільно, без напруження. 
Кількість повторень вибирати у відповідності до фізичної підготовленості 
групи. Викладач повинен коректувати  техніку кожного окремого учня. Бажано 
перед учнем ставити одне завдання, яке він намагатиметься вирішити і не 
перевантажувати декількома одразу. 
 Завдання 3. Навчити техніки бігу на повороті. 
Засоби: 1. Біг з прискоренням по віражу на відрізках 60-70 м в ¾ сили. 2. 
Повторити прискорення з різною швидкістю при вході у віраж та при виході з 
віражу.  3. Повторні пробіжки по великій дузі (7 та 8 доріжки) та по дузі 
меншого радіусу. 
Методичні вказівки: Бігти вільно, не напружуючись. При вході у віраж 
нахиляти тулуб до центру повороту для компенсації центробіжної сили. При 
бігу по віражу активно працювати правою рукою. 
Завдання 4. Навчити низького старту та стартового розгону. 
Засоби:  1. Біг по 15-20 м з різних положень високого старту. 2. Навчити 
встановлювати колодки для низького старту. 3. Навчити виконання команд: 
«На старт!» та «Увага!». За командою «Увага!» навчити раціонально 
розподіляти вагу тіла на ноги та руки. 4. Навчити вибіганню зі стартових  
колодок. 
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Методичні вказівки: Під час вибігання з низького старту слід постійно 
коректувати рухи спортсмена, для того, щоб не засвоювати вправу з 
помилками, тобто не створювати неправильну (нераціональну) техніку. Якщо 
щось для спортсмена є незрозумілим, то краще перестати цим займатися і 
продовжити в слушний час. 
Завдання 5. Навчити низькому старту на повороті. 
Засоби: 1. Пояснення і вказівки щодо раціонального положення колодок. 2. 
Старти з розгоном на 30 м в ½ і ¾ сили. 3. Виконувати засоби завдання 4. 
Методичні вказівки:  Слід добре пояснити про перевагу раціонального 
положення колодок. При вибіганні на віраж тулуб слід нахилити ближче до 
внутрішньої сторони доріжки. Особливостями є те, що права рука рухається за 
більшим радіусом, ніж ліва. 
 Завдання 6.  Навчити фінішному кидку. 
 Засоби: 1. Ходьба на фінішній прямій з нахилом тулуба вперед на 
фінішну лінію. 2. Теж при спокійному, легкому бігу. 3. Нахили тулуба з 
поворотом направо чи ліво при фінішуванні із середньою і максимальною 
швидкістю.  
 Методичні вказівки: Слідкувати, щоб спортсмени не переходили на біг з 
п”яти та не нахиляли тулуб раніше чи пізніше від зазначеної фінішної лінії. 
 Завдання 7. Удосконалення техніки бігу в цілому. 
 Засоби:  1. Використання вище вказаних вправ для виправлення 
індивідуальних помилок. 2. Участьу контрольних прикидках та 
легкоатлетичних змаганнях. 
 Методичні вказівки: Навчаючи техніки бігу слід пам”ятати, що цей 
процес має початок і не має кінця. На будь-якому етапі підготовки спортсменів 
виникає необхідність удосконалювати технічну майстерність, спрямовану на 
скорочення часу долання тієї чи іншої дистанції бігу. 
 При навчанні техніки бігу на середні та довгі дистанції перше завдання 
подібне до вище наведеного, але зрозуміло, що засоби інші:  

Завдання 1. Пояснення особливостей техніки відштовхування 
(приземлення, відштовхування, політ). 2. Зразковий показ техніки бігу на 300-
400 м. 3. Ознайомлення з правилами змагань для бігу на середні та довгі 
дистанції. 4. Спробувати пробігти 2 р по 80-100 м. Методичні вказівки:  
Розповісти про важливу роль вміння напружуватись і розслаблятись. 
 Завдання 2. Навчити основних елементів техніки бігового кроку. 
 Засоби: 1. Демонстрація положень тулуба, голови, рухів рук та ступні на 
місці та в бігу. 2. Стоячи на місці (одна нога спереду на повній ступні, друга 
позаду на носку, тулуб злегка нахилений вперед, голова – прямо), виконувати 
рухи руками як під час бігу. 3. Ходьба і легкий біг на передній частині ступні. 4. 
Біг на місці з переходом на звичайний біг (30-60 м). 5. Біг з високим 
підніманням стегна з переходом на звичайний. 5. Решта спеціально бігових 
вправ з переходом у звичайний біг. 
 Методичні вказівки:  Слідкувати за пружністю ступні під час постановки 
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її на грунт. У момент вертикалі – не згинати надмірно опорну ногу в колінному 
суглобі. 
 Завдання 3.  Навчити техніки бігу маховим кроком. 
 Засоби: 1. Повільний біг до 200 м, зберігаючи рпавильну осанку і роботу 
рук. 2. Повільний біг з руками за спиною з переходом у звичайний біг. 3. Біг на 
відрізках з різною швидкістю. 
 Методичні вказівки: Уникати коливань вправо-вліво, слідкувати за 
руками, щоб не були розставлені лікті широко-вузько. 
 Завдання 4. Навчити техніки бігу по повороту. 
 Засоби: 1. Біг “змійкою”. 2. Біг по колу діаметром 20-30 м. 3. Біг по колу з 
вибіганням на пряму. 4. Вбігання з прямої в коло. 5. Біг по віражу 3-4 рази. 
 Методичні вказівки: Не забувати нахиляти тулуб до внутрішньої сторони 
доріжки. Величина нахилу залежить від швидкості бігу та крутизни повроту. 
 Завдання 5. Навчити техніки високого старту і фінішування. 
 Засоби: 1. Демонстрація стартових положень з опорою і без опори на 
руку. 2. Зайняття правильного положення по команді “на старт !” та вибігання 
по команді “марш !” на 15-20 м. 3. Вибігання з високого старту з поступовим 
збільшенням відрізка та переходом в біг по дистанції. 4. Вибігання з високого 
старту на початку віражу. 5. Набігання на фініш з різним положенням тулуба. 
 Методичні вказівки: Починати вивчати положення “на старт !” 
індивідуально, а потім в групі по декілька чоловік. Кожен учень повинен 
спробувати вибігати з різних доріжок і займати вигідне місце для себе. 
 Завданя 6. Удосконалення техніки бігу в цілому. 
 Засоби:  Біг з різною швидкістю зі старту на відрізках від 300 до 800 м з 
фінішним прискоренням в кінці дистанції із врахуванням індивідуальних 
можливостей. 
 Методичні вказівки: Звертати увагу на ритмічність дихання. Встановити 
індивідуальні особливості техніки та шляхи її удосконалення. У процесі занять 
вказувати на більш поширені помилки та засоби їх усунення.  
 
    

Л І Т Е Р А Т У Р А 

1. Бачинський Й.В. Легка атлетика: Навч.посібник.- Львів, 1996.- 95 с.  
2. Бизин В.П., Миргород Д.А., Курницкая Т.Я. Системообразующие факторы 
оптимизации техники различних видов семиборья\\ Фізична культура, спорт та 
здоров”я: Збірник наукових робіт. - Харків: ХаДІФК, 1997. - С. 55-58. 
3. Борзов В.Ф. Моделирование техники бега с низкого старта спринтеров 
высокой квалификации:Дис. ...канд. пед. наук:13.00.04. - К., 1980. - 139 с. 
4. Жордочко Р.В., Поліщук В.Д. Легка атлетика: Навч.посібник.- К.: Вища 
школа, 1994.- 159 с. 
5. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке. -К:, 1988. - 141 с. 



 23 

6. Легка атлетика. Підручник для інститутів фізкультури / Під ред. Озоліна 
Н.Г.. Воронкіна В.І. – М.: ФіС, 1979. – 530с. 
7. Легка атлетика. Підручник для інститутів фізкультури / Під ред. Озоліна 
Н.Г.. Воронкіна В.І., Прімакова Ю.Н. – М.: ФіС, 1989. – 678с. 
8. Легка атлетика. Підручник для студентів факультету фізичного виховання 
педагогічних інститутів / Під ред. Макарова А.Н. – М.: Просвещение, 1974. – С. 
345с. 
9. Легка атлетика. Підручник для студентів факультету фізичного виховання 
педагогічних інститутів / Під ред. Макарова А.Н. – М.: Просвещение, 1974. – С. 
345с. 
10. Легкая атлетика: Уч. для уч-ся отд-ний физ.восп. пед.уч-щ/ Под ред. 
А.Н.Макарова.- М.: Просвещение, 1990. - 208 с. 
11. Макаров А.Н., Сіріс П.З., Теннов В.П. Легка атлетика. Підручник для 
педагогічних училищ. – М.: Просвещение. 1990. – 223с. 
12. Орещук С.А. Биомеханические основы техники бега. - Харьков: ХаГИФК, 
1993. - 100 с. 
13. Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка. - Киев: Здоров”я, 1980. 
- 336 с.  
14. Рыбковский А.Г. Поэтапное совершенствование технической подготовки 
юных легкоатлетов \\ Олимпийский резерв. - К.: Здоров”я, 1982. - С. 102-110. 


