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Анотація: В статті розглянуто питання визначення параметрів 

скакалки для виконання стрибків, які допомагають засвоїти вправи від вмінь 
до навиків, покращуючи стан серцево-судинної системи, вдосконалити різні 
аспекти загальної фізичної і спортивної підготовки, покращити швидкість 
руху, м’язову силу, спритність, координацію рухів, рівновагу. 

Ключові слова: фізичне виховання, стрибки зі скакалкою, загально 
фізична підготовка, розвиток анаеробних можливостей. 
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ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ КАК ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос определения параметров 
скакалки для выполнения прыжков, которые помогают усвоить упражнения 
от умений до навыков, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы, 
усовершенствовать разные аспекты общей физической и спортивной 
подготовки, улучшить скорость движения, мышечную силу, координацию 
движений, равновесие. 

Ключевые слова: физическое воспитание, прыжки со скакалкой, 
общая физическая подготовка, развитие анаэробных возможностей. 
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JUMPING AS A PART OF A GENERAL PHYSICAL TRAINING PRACTICE 
 

Annotation. The article deals with the issues of determining the parameters 
of skipping ropes to perform jumps that help to learn from exercises to skills, to 
improve the state of cardiovascular system to achievements, to improve general 
physical and athletic form, speed, muscular strength, agility coordination and 
equilibrium movements. 

Key words: physical practice, jumping, jumping rope, general physical 
training, developing of anaerobical possibilities. 
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Ще в XIX ст. з’явилось три поширених види гри: людина сама крутить 
скакалку та стрибає, або стрибає через скакалку, яку йому крутять двоє людей, 
або стрибає через дві скакалки, які крутяться в протилежному напрямку. Ще в 
50-ті роки діти просто брали в руки скакалки, виконуючи стрибки з поворотом, з 
прискоком на місці, з розбігу двома ногами на місці і стрибали з ранку до 
самого вечора. 

Боксери, майстри бойових мистецтв та інші атлети першими відкрили 
корисні ефекти програм на скакалці, що вдосконалювали різні аспекти 
загальної фізичної  і спортивної підготовки. [програми за книгою Бадді Лі 
«Тренування зі скакалкою»]. 

Стрибки зі скакалкою представляють собою частину програми 
спортивної і загально фізичної підготовки. Ці вправи дозволяють досягти 
великих результатів: збільшити швидкість рухів, сили, спритності та вибухових 
якостей. Корисні ефекти загальної підготовки це: 

1. Зниження ваги; 
2. Покращення стану серцево-судинної системи; 
3. Розвиток анаеробних/аеробних можливостей організму; 
4. Покращення рівноваги; 
5. Координації рухів. 
Якщо навчатися за науково-обґрунтованою програмою, яка складається 

з комплексу вправ зі скакалкою, то можна досягти значних успіхів в покращенні 
фізичного стану [1; с. 3]. 

Потрібно виконувати значну кількість стрибків, дотримуючись правила 
«Від легкого до важкого» [2. с. 138]. 

Ефективність вправи залежить від вибору довжини скакалки. Існує три 
варіанта підбору довжини, кожний з яких дає певний тренувальний ефект і 
відповідає конкретній стадії підготовки: відстань від поверхні для стрибків до 
плеча, відстань від поверхні для стрибків до пахви, відстань від поверхні для 
стрибків до верхньої частини грудей. 

Цілю нашого дослідження було оцінити вплив комплексу вправ зі 
скакалкою на розвиток координаційних здібностей. В досліджені взяли участь 
26 учнів-ліцеїстів НТУУ «КПІ»  віком від 14 до 15 років. Дослідження 
проводилось протягом місяця. Комплекс заняття складався з тестової вправи 
на координацію, чотирнадцяти вправ зі скакалкою та контрольної вправи на 
координацію, після виконання комплексу на скакалці. Спочатку учням 
пропонувалося виконати Вправу №1:  

Вправа №1 
В.П. - Стійка ноги нарізно, руки в сторони. 
1. Поворот тулуба наліво, права нога позаду на носку, права рука 

дугою до низу, руки вперед. 
2. Мах правою ногою вперед, руки назад. 
3. Мах правою ногою назад, руки вперед, праву ногу назад на носок. 
4. Поворот праворуч у вихідне положення. 
5. – 8. Теж саме праворуч. 
Після виконання першої вправи, учні переходили до виконання 

комплексу стрибків зі скакалкою, що складався з чотирнадцяти вправ, які 
розділені на дві групи: базові вправи 1-7 та вправи 8-14 , що пов’язані з 
закріпленням техніки виконання стрибків. 
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Вправи на скакалці: 
1. Скласти скакалку вдвоє і крутити її правою, потім лівою рукою; 
2. Крутити скакалку назад почергово кожною рукою; 
3. Одночасно з коловими рухами лівою/правою рукою виконувати 

стрибки на місці, поштовхом двох ніг; 
4. Скакалка позаду, кінці в руках. Перекинути скакалку через голову 

вперед і перейти через неї; 
5. Зробити вправу кілька разів поспіль, з поступовим збільшенням 

темпу; 
6. Перестрибувати через скакалку з просуванням уперед поштовхом 

однієї ноги і приземленням на іншу; 
7. Перестрибувати через скакалку з просуванням уперед поштовхом 

двох ніг. Довести до 50-60 повторень без відпочинку; 
8. Подвійне підстрибування: перше через скакалку, друге (проміжне) – 

не високе, коли скакалка вгорі; 
9. Підскок навхрест: вихідне положення – ноги навхрест. 

Підстрибування вгору зі збереженням вихідного положення у польоті; 
10. Стрибок із подвійним обертанням – скакалка здійснює два оберти; 
11. Стрибки на місці з однієї ноги на іншу з одночасним обертанням 

скакалки; 
12. Стрибки з поворотами – виконуються повороти в ліву, праву сторони 

на 90 , 180  і 360° і т.д. 

13. Стрибки з напівприсіду та присіду через вкорочену скакалку. 
14. Стрибки через вкорочену скакалку з почерговим винесенням ноги 

вперед на п’яту [3, с. 210]. 
Після виконання комплексу зі скакалкою, учні виконували Вправу №2, 

яка є перевіркою впливу комплексу на координаційні здібності. 
Вправа 2 
В.П. – Стійка ноги нарізно, руки вгору. 
1. Коло руками вліво. 
2. Напівприсід на правій, нахил тулуба вперед-вліво, руки вперед. 
3. Коло руками вправо. 
4. Напівприсід на лівій нахил тулуба вперед вправо, руки вперед . 
5. – 8. Теж саме. 
Оцінювання правильності виконання кожної з координаційних вправ 

№1-2 проводилося за десятибальною шкалою: 10,0 – 9,5 балів - бездоганне 
виконання вправи, оцінки від 9,4 – виконання вправи з помилками. Бали 
розраховувалися шляхом віднімання балів за помилку(-ки) від 10,0. Кожна 
помилка мінус 0,1-0,5 балів. 

Помилки: 
1. Невиконання синхронних рухів тулуба, ніг, рук. 
2. Зігнуті стегна, руки, відхилення тулуба від заданого напрямку. 
3. Неповне виконання поворотів та нахилів тулуба, кругів рук. 
4. Невиконання правильних рухів рук та ніг. 
5. Неправильне положення кистей рук (пальці повинні буди зібрані 

разом) 
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Результати:  
Після виконання Вправи №1 учнями було отримано такі оцінки: 3 учня - 

10,0 – 9,5 ,  6 учнів - 9,4 – 9,0 ,  9 учнів - 8,9 – 8,5 , 4 учня - 8,4 – 7,0 , 4 учня – 
нижче 7,0 . 

Після виконання учнями комплексу зі скакалкою, групою була виконана 
контрольна Вправа №2, що відображала вплив комплексу на координацію 
учнів. Оцінки: 4 учня - 10,0 – 9,5 ,  12 учнів - 9,4 – 9,0 ,  5 учнів - 8,9 – 8,5 ,  
5учнів - 8,4 – 7,0. 

Висновки:  
Відібрана група учнів-ліцеїстів, що брала участь у дослідженні, за 

результатами Вправ №1 та №2, загалом, покращила свої бали.  
Завдяки стрибкам зі скакалкою розвивається м’язова пам’ять і 

створюються відповідні нейронні зв’язки у головному мозку. Тож стрибки зі 
скакалкою значно поліпшують реакцію, ритм, швидкість і витривалість.[1,c.66]  

Ці фізичні вправи приносять велику користь здоров’ю, чудово 
укріплюють серцево-судинну система, а також з часом дозволяють зменшити 
масу тіла. Поліпшуючи загально-фізичну підготовку, можна вкоротити 
скакалку, щоб задіяти більшу кількість м’язових волокон і, таким чином, 
отримати більшу користь від заняття.[1, с.47]  

Перевага фізичних вправ зі скакалкою – це її доступність, мінімальний 
простір, простота в освоєнні. 
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