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ВСТУП 

Актуальність. Сучасий рівень спортивних досягнень у баскетболі 

надзвичайно високий і має явну тенденцію до подальшого зростання 

технічної та тактичної майстерності спортсменів, які займаються цим видом 

спорту. Щоб досягти рівня вищих спортивних досягнень в обраному виді 

спорту, а тим паче перевершити його, потрібне подальше удосконалення 

системи підготовки команди і гравців. 

Наукові дослідження та результати аналізу найбільших змагань 

дозволяють зробити висновок, чим вище досягнення в будь-якому виді 

спортивної гри, тим вище вимоги повинні бути пред'явлені в відношенні їх 

технічної підготовленості (Банніков А. М., Сілкін В. А., Костюков В. В., 

2000). Технічна підготовка в баскетболі, особливо у нападі, є важливим, 

визначальним компонентом тренувального процесу, тому що дозволяє 

розкрити найбільш сильні індивідуальні якості гравця. Проте рівень 

підготовленості висококваліфікованих баскетболістів, в тому числі і членів 

студентських збірних вузів та взагалі студентських збірних країни, все ще не 

відповідаєналежним вимогам (Гомельський А. Я., 1994; Черемісін В. П., 

Лунічкін В. Г., 1997). У зв'язку з чим досить актуальним є пошук більш 

ефективних засобів і методів удосконалення дій баскетболістів в атаці та 

захисті.  

Об’єкт дослідження – процес удосконалення технічної підготовки 

баскетболістів групи ПСМ. 

Предмет дослідження – технічна підготовка студентів групи 

підвищення спортивної майстерності. 

Мета дослідження – експериментально перевірити ефективність 

методики О. Я. Гомельського в навчально-тренувальному процесі 

баскетболістів групи підвищення спортивної майстерності факультету 

фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 
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Гіпотеза дослідження. Нами передбачалося, що запропонована 

методика О. Я. Гомельського дозволить підвищити рівень результативності 

виконання кидків та взагалі технічну підготовленість студентів. 

Завдання дослідження: 

1. Аналіз літературних джерел з проблеми дослідження. 

2. Здійснити опитування тренерів з баскетболу щодо ефективності 

методики Гомельського. 

3. Впровадити методикуО. Я. Гомельськогов навчально-тренувальний 

процес баскетболістів групи підвищення спортивної майстерності факультету 

фізичного виховання та спорту ЖДУ ім. І.Франка та експериментально 

перевірити її  ефективність. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

використовувалися наступні методи дослідження: аналіз літературних 

джерел; вивчення та узагальнення багаторічного досвіду провідної 

спортивно-педагогічної практики; метод експертних оцінок; педагогічні 

спостереження; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; 

математично-статистичні методи. 

Практичне значення: даної роботи полягає в тому, що результати 

отримані у дослідженнях розширюють можливість використання засобів, 

методів та прийомів для формування технічної підготовки студентів групи 

підвищеної спортивної майстерності. 

Апробація результатів дослідження. Про результати досліджень 

доповідалось на І Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції 

«Студентська спортивна наука – 2015» (15 травня 2015 року, м. Житомир). 

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вперше методика 

Гомельського була впроваджена в навчально-тренувальний процес 

баскетболістів групи підвищення спортивної майстерності факультету 

фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 
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Особистий внесок магістранта: магістрантом самостійно була обрана 

тема магістерської роботи. Разом із науковим керівником складена структура 

роботи та обрані методи дослідження. Самостійно проаналізована науково-

методична література, визначено об’єкт і предмет дослідження, мету та 

гіпотезу, проведено дослідження та обробка отриманих даних. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загального висновку, списку використаних літературних джерел, 

додатків. Робота містить 13 таблиць, 11 рисунків. Основний зміст роботи 

складає – 70 сторінку. Список літературних джерел нараховує 80 найменувань.  
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАСКЕТБОЛІСТІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ  

СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

1.1. Технічна підготовка баскетболістів 

Підготовка студентів-спортсменів в групах ПСМ з ігрових видів спорту 

є одним з основних напрямків фізичного виховання. В останній час у науково 

– методичній літературі широко обговорюється та набуває актуального 

значення проблема підготовки спортсменів з ігрових видів спорту в умовах 

ВНЗ. В підготовці студентської баскетбольної команди є свої складності та 

особливості. 

По – перше, склад команди постійно змінюється в зв’язку з вступом 

першого курсу та випуском студентів старших курсів, які вибувають з 

команди. По – друге, майже завжди існують складності з комплектацією 

команди, так як не завжди в університет поступають гравці тих амплуа та 

фізичної підготовленості, які необхідні команді на даному етапі. Взагалі, 

існує велика проблема з набором на перший курс студентів − баскетболістів. 

Саме з цих причин останнім часом студентськийбаскетбол почав помітно 

здавати свої позиції. З кожним роком в командах Вищої ліги  стає все менше 

вихованців вузівського баскетболу. 

Саме тому, технічна підготовка баскетболістів групи ПСМ дуже 

важлива. Відповідно, що тренування баскетболістів це – тривалий, 

многоетапний процес, обумовлений комплексом чинників: специфікою 

спортивної діяльності, особливостями біологічноїі соціально-психологічної 

природи людини, закономірностями розвитку особистості онтогенезі, 

законами динаміки певних рухових здібностей у різні вікові періоди і ще цілу 

низку чинників. З професійної погляду мають також враховуватися потреби 

цього виду спорту ,час і вивести результати прогнозування цих потреб на 

майбутнє . Серед принципів побудови такого методичного підходу у 

наукових дослідженнях виділяється принцип домінантної ознаки, який 

пов'язують із аналізом модельних характеристик через розбудову 
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тренувального процесу, реалізованого шляхом впровадження відповідних 

тренувальних програм, також пошуку підходів для обгрунтування типології 

здібностей до засвоєння навчальною інформації [66;64]. 

1.2. Класифікація техніки гри баскетболістів 

Техніка баскетболу, що склалася в процесі розвитку виду спорту, 

включає сукупність прийомів, способів і їх різновидів, що дозволяють 

найуспішніше вирішувати конкретні ігрові задачі. 

Під терміном «прийом техніки» розуміється система рухів, схожих по 

структурі й направлених на рішення приблизно одного й того ж ігрового 

завдання. Різноманітність умов, у яких застосовується той чи інший прийом, 

стимулює формування й вдосконалення способів його виконання. На різних 

етапах розвитку баскетболу змінювалися й удосконалювалися кількість 

прийомів, способи їх виконання, критерії оцінки. На перебудову арсеналу 

впливали зміни правил гри, збагачення її тактики, підвищення рівня інших 

видів підготовленості гравців. 

Таким чином, техніка спортсмена на кожному етапі розвитку - це 

найбільш ефективний, апробований практикою засіб, який дає можливість 

гравцеві в рамках правил найбільш успішно діяти в складних ситуаціях 

боротьби. Для того, щоб досягти найкращих результатів в ігрових 

положеннях, що миттєво змінюються, баскетболіст повинен володіти всім 

багатством різноманітності технічних прийомів і способів, уміти вибрати 

найбільш відповідний прийом або поєднання прийомів, швидко й точно їх 

виконати. 

Критерії вищої технічної майстерності:вільне володіння оптимальним 

об'ємом прийомів і способів для повноцінного виконання заданих ігрових 

функцій у поєднанні з двома-трьома коронними прийомами нападу і 

захисту;точність і ефективність виконання вказаних прийомів; стабільність 

виконання прийомів при впливі подразнюючих чинників - значному 

стомленні, психологічній напрузі, скрутних зовнішніх умовах і т.д.; уміння 

управляти фазами технічного прийому залежно від конкретних варіантів 
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протидії суперника; надійність виконання прийомів, яка визначається 

високою точністю впродовж багатоденного турніру, від матчу до матчу без 

істотних негативних відхилень. 

1.3. Техніка виконання кидків із різної відстані в баскетболі 

Одним з важливих технічних прийомів гри є кидки по кільцю, від яких 

залежить виграш всієї команди. 

Як вже зазначалось, кидки по кільцю - найважливіший технічний 

елемент гри, кінцева мета всіх дій на майданчику.У завдання тренера входить 

напрямок цієї роботи, її дозування та виправлення технічних помилок. 

Тренер разом з гравцем визначає оптимальний спосіб кидка, виходячи з 

фізичних можливостей, рухових навичок і психологічних особливостей 

гравця. Після цього починається складна і дуже важлива робота з 

відпрацювання техніки виконання кидка, доведення його до досконалості. 

Кваліфікована баскетбольна команда виконує за час зустрічі в середньому 

70-80 кидків у кошик з гри. 

Підготовка до виконання кидка складає основний зміст гри команди в 

нападі, а попадання в кошик - її головна мета .Для успішної участі в 

змаганнях кожен баскетболіст повинен не тільки вміло застосовувати 

передачі, ловлю і ведення м'яча, але і точно атакувати кільце, виконуючи 

кидки з різних вихідних положень, з будь-яких дистанцій при протидії 

суперників[24;25]. 

У кидках краще надавати м'ячу обертання навколо горизонтальної осі в 

бік, протилежний напрямку польоту (зворотне обертання). 

У кидках з під щита з важких положень застосовується обертання м'яча 

навколо вертикальної осі, що дозволяє більш вільно вибирати точку 

віддзеркалення від щита. Кидки з середньої дистанції і дальньої доцільно 

виконувати найсильнішої рукою. Траєкторію польоту м'яча вибирають 

залежно від дистанції, росту гравця, висоти його стрибка та активності 

протидії високорослої захисника При кидках із середніх (3-6,25 м від кільця) 

і далеких (понад 6,25 м від кільця) дистанцій найкраще обирати оптимальну 
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траєкторію польоту м'яча - при якій вища точка над рівнем кільця приблизно 

1,4-2 м ; при більш навісний траєкторії кілька подовжується шлях м'яча, що 

знижує точність кидка. Чим більше дистанція, тим більше повинна бути 

амплітуда рухів при замаху, могутніше заключне зусилля при випуску 

м'яча[12;75]. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Методи дослідження 

У другому розділі представлені основні методи дослідження, які 

використовувались у проведеній науковій роботі. 

- Аналіз літературних джерел. 

- Педагогічний експеримент. 

- Метод експертних оцінок. 

- Педагогічне спостереження. 

- Педагогічне тестування. 

- Методи математичної статистики. 
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РОЗДІЛ ІІІ.РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Аналіз та узагальнення отриманих результатів 

За допомогою аналізу літературних джерел та  вивчення спеціальної 

педагогічної літератури і електронних засобів інформації, які дозволили 

обрати методику для удосконалення технічної підготовки баскетболістів 

групи ПСМ. 

Нами була обрана методика О.Я.Гомельського, яка на нашу думку мала 

ефективно вплинути на технічну підготовку студентів. 

Відомо, що ефективні системи гри базуються на індивідуальних діях 

кожного гравця. Тому, найкращими будуть завжди ті команди, гравці яких 

відмінно засвоїли основи гри у баскетбол. 

Вкінці  впровадження у навчально-тренувальний процес 

запропонованої методики динаміка показників зазнала суттєвих змін у зрості 

результатів експериментальної групи.Після тренувань за запронованою 

методикою слід відзначити найбільший прогрес у результатах тесту 

(штрафний кидок) та (комбінована вправа). 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз літературних джерел з дозволив встановити, що підготовка 

студентів-спортсменів в групах ПСМ з ігрових видів спорту є одним з 

основних напрямків фізичного виховання та в останній час у науково – 

методичній літературі широко обговорюється та набуває актуального 

значення проблема підготовки спортсменів з ігрових видів спорту в умовах 

ВНЗ. В підготовці студентської баскетбольної команди є свої складності та 

особливості. 

Наукові дослідження та результати аналізу найбільших змагань 

дозволяють зробити висновок, чим вище досягнення в будь-якому виді 

спортивної гри, тим вище вимоги повинні бути пред'явлені в відношенні їх 

технічної підготовленості (Банніков А. М., Сілкін В. А., Костюков В. В., 

2000). Технічна підготовка в баскетболі, особливо у нападі, є важливим, 

визначальним компонентом тренувального процесу, тому що дозволяє 

розкрити найбільш сильні індивідуальні якості гравця. Проте рівень 

підготовленості висококваліфікованих баскетболістів, в тому числі і членів 

студентських збірних вузів та взагалі студентських збірних країни, все ще не 

відповідаєналежним вимогам (Гомельський А. Я., 1994; Черемісін В. П., 

Лунічкін В. Г., 1997).  

2. У результаті здійсненого опитування тренерів з баскетболу щодо 

ефективності методики Гомельського, нами було встановлено, що більшість 

тренерів вважають методику ефективною – 60 %, 26,67 % згодні з тим,що 

методика ефективна, але вважають її складною і лише незначна частка 

опитуваних тренерів нейтрально оцінюють методику – 13.33 %. 

3. Після впровадження методики Гомельського у навчально-

тренувальний процес баскетболістів групи підвищення спортивної 

майстерності факультету фізичного виховання та спорту ЖДУ ім. І.Франка 

нами було перевірено її  ефективність. Так, визначено, що методика 
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ефективна та результати баскетболістів експериментальної групи 

покращилися значно краще, ніж контрольної групи. 

Це свідчить про ефективність методики О.Я.Гомельського для 

удосконалення технічної підготовки баскетболістів в умовах підвищення 

спортивної майстерності. 

Методика О.Я.Гомельського дозволила нам суттєво покращити всі 

досліджувані технічні елементи .  

Показники штрафного кидку збільшились з початкових 5.7 влучань до 

6.8 влучань .  

У кидках з 3-очкової лінії показник влучань збільшився з 2.9 до 3.9 , що 

є гарним показником для цього виду кидку. 

У кидках з середньої відстані цей показник збільшився з 4.9 до 6.0 

влучань. 

Також, нами була досліджена техніка пересувань за допомогою тесту 

(комбінована вправа) ,швидкість виконання збільшилась з 33.1 секунди до 

31.88 секунди . 

Одним із найскладніших технічних елементів є кидок з супротивом, 

його показники на початку експерименту становили 3.9 влучання з середньої 

відстані і 1.9 влучання з трьох очкової відстані ,ці показники зросли до 4.7 і 

2.8 влучань . 

Все це свідчить про ефективність методики .О.Я Гомельського. 
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