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Шановні ліцеїсти та  юні футболісти!!!     

Рекомендуємо Вам включитись у  дистанційні 

форми навчання.  

Усі вчителі нашого Чернівецького військово-

спортивного ліцею-інтернату  

(одного з кращих в Україні)  

мають великий педагогічний досвід.  

Будь ласка!!!  

Заходьте на блоги наших вчителів, отримуйте 

завдання та рекомендації!  

 Після повернення з карантину на вас чекають 

заліки і самостійні роботи. 

З повагою Ваш учитель Васильчук А.Г. 





Теоретичне значення: 

 В процесі дослідження різних сторін 

технічної підготовленості гравців у футболі в 

поле зору дослідників переважно потрапляє 

індивідуальна технічна майстерність 

польових гравців, а мало уваги приділяється 

навчанню техніки воротарів. 

 В своїй роботі, ми хотіли приділити увагу 

проблемам удосконалення технічної 

підготовки воротарів, а саме введення м’яча в 

гру рукою. 

 





Практичне значення: 

Застосування методично обгрунтованих 

підходів до процесу технічної 

індивідуальної підготовки воротарів, в 

тому числі до застосування прийомів, 

введення м’яча в гру рукою, сприятиме 

підвищенню загального рівня 

ефективності виконання техніко-

тактичних дій в процесі гри. 



 



ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ТЕХНІКИ ВВЕДЕННЯ  

М`ЯЧА В ГРУ РУКОЮ ВОРОТАРЯ 

У сучасному футболі воротарі досить часто 

виконують введення м’яча рукою, так як 

вони дозволяють більш точніше направити 

м’яч партнеру, якщо зрівняти з ударом ногою. 

Щодо дальності кидка, то при відповідній 

фізичній підготовленості  та володінням 

раціональною технiкою воротар може 

вкинути  м’яч на значну відстань (35-40 м).  

  



Попередня фаза – розбіг та тримання м’яча в 

руках.  Його довжину і швидкість визначають 

залежно від індивідуальних особливостей воротарів і 

фактичних завдань. Розбіг варто розраховувати так, 

щоб введення м'яча в гру був виконаний заздалегідь 

наміченою метою, гравцю, який відкривається. 



 

Підготовча фаза:  

виконується замах. Рука з м’ячем згинається в 

ліктевому суглобі, відводиться через сторону 

назад і піднімається до рівня голови. В сторону 

замаху повертається та трохи нахиляється 

тулуб. Вага тіла переноситься на ззаду зігнуту 

ногу. Попереду  нога - на носку.  



•Підготовча  фаза –  



Основна фаза: кидковий рух 

починається  з випрямлення ноги та 

повороту тулуба. Потім йде активне 

розгинання руки та переміщення її в 

сторону кидка, закінчується 

енергіним направляючим  кисті. Вага 

тіла переноситься на передню 

стоячу ногу. 
Завершаюча фаза – прийняття вихідного положення 

для наступного руху. Загальний центр ваги, що знаходиться в 

момент удару над площею опори, переміщається в сторону руху 

ноги. Тим самим створюються найкращі умови для подальших дій. 





Техніка виконання кидка збоку 
 Можливо вводити м’яч на велику відстань, але точність при 

реалізації цього прийому не дуже  висока.  

 

Техніка виконання данного кидка наступна. З цього ж 

вихідного положення, що і при кидку зверху, виконується замах.  

Рука з м’ячем відводиться в сторону-назад трохи  нижче рівня 

плеча.  

Тулуб повертається в сторону замаху. Вага тіла 

безпосередньо встановлюється на ззаду зігнутій нозі. 

 Кидок виконується за рахунок різкого вапрямлення ноги, яка  

піднімається на носок, та повороту тулуба.  

Ці попереджуючі дії закінчуються энергійним рухом прямої 

руки через сторону-вперед. 

  Підчас  приближення до фронтальної площини м’яч 

“відривається” від кисті. 





Рабоча фаза  

У практиці футболу досить часто 

виконують кидок м’яча зверху, так як він 

дозволяє  посилати мячі доволі точно і далеко.  

 Вихідне положення  для виконання данного 

прийому - стійка “ноги в кроці”. М’яч 

знаходиться на долоні і підтримується 

розставленими та напівзігнутими пальцями.  

 



Послідовність навчання:  
Імітація вкидування без м'яча. 

Вкидування підвішеного на мотузку м'яча. 

Кидок м'яча,  з рук знизу на місці. 

Кидок м'яча,  з рук знизу під час бігу. 

Кидок м'яча, кинутому партнеру з достатньою 

траєкторією на точність.  

М'яч кинутий знизу партнеру вперед дугою, 

наздогнати: завдати удару. 

М'яч кидає збоку партнеру. Відстань між гравцями 

збільшена, ( на дальність). 

М'яч кидає партнеру  двома руками. 

.Передача м'яча  кидком зверху в стінку без зупинки. 

 

 



 Спеціальні вправи для 

воротарів: 
Приклад 

Воротар А, який розташовується ззовні кола, накидає м`яч 

воротарю В, який переміщується в середині кола. Спочатку м`яч 

накидають з таким розрахунком щоби воротар В міг з повітря 

виконати передачу м`яча  рукою воротареві А.  



Помилки в техніці виконання 

введення в гру м'яча рукою: 

 Рука під час удару розслаблена (не 

закріплена). 

 Воротар вводить м’яч не долоньою, а 

пальцями. 

Опорна нога в момент кидка не 

виноситься вперед.  

 Опорна нога на значній відстані позаду 

воротаря. 



УВАГА!!!  ПАНДЕМІЯ!!! 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ 

ВОЄННО-СПОРТИВНОМУ ЛІЦЕЇ - ІНТЕРНАТІ 

 




