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імені Івана Франка 
 
Анотація. У статті розглянуто один з видів захисту в бас-

кетболі, а саме зонний пресинг. Аналіз даного виду захисту 
був проведений спираючись на теоретичні відомості та літе-

ратурні джерела провідних спеціалістів. Розглянуті види пре-
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сингу, переваги даного виду захисту, коротко сформульовані 

основні правила та коли доречно використовувати зонний 
пресинг.  

 
Постановка проблеми. Сучасний баскетбол ста-

вить високі вимоги до рухових здібностей і функціо-
нальних можливостей спортсменів. Це виражається у 
підвищенні рухливості гравців, у прагненні активно бо-
ротися за м’яч, а також постійно підвищувати результа-
тивність кидків. І щоб перешкоджати результативності 

нападу, зменшити темп і збільшити кількість втрат м’я-
ча у команди суперника, використовують захист пре-
сингом. Захист в баскетболі є другим головним чинни-
ком, поряд з нападом, який дозволяє боротися за пере-
могу на змаганнях. У сучасному баскетболі більш за все 
увага приділяється якраз атаці, проте правильна гра в 
захисті є куди важливішим чинником успіху. Як гово-
рив один з найвідоміших американських знавців бас-
кетболу, тренер команди олімпійської команди США 
1948 року Адольф Рапп: «Если не пошло нападение, 
спасти вас может только защита». Навіть найкраща ко-
манда не зможе перемогти без сильного і надійного за-
хисту в такій грі як баскетбол. Від гри у захисті в дуже 
великій мірі залежить успіх команди не тільки в конк-
ретно взятій грі, але й успіх команди в цілому, тому пи-
тання правильного підбору тактики захисту завжди за-
лишається актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Активний захист має 
стати головним засобом боротьби за ініціативу у грі. На 
думку багатьох фахівців [2–4], активний захист – фун-
дамент прогресу баскетболу. До активної форми захис-
ту належить зонний пресинг, що є ефективною проти-
дією в грі із сильними суперниками тому, що команда, 
яка обороняється, робить постійний тиск на гравців 
протилежної команди, спонукає робити частіше помил-
ки на веденні або під час передачі м’яча. Тільки така 
«тверда гра» в захисті може привести до успіху (А. Го-
мельський, 1985).  
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Захисні дії можуть бути гнучкими й маневреними, 
вони не можуть бути стандартними й шаблонними. По-
трібно нав’язувати суперникові свою гру й будувати за-
хист так, щоб супротивник протягом всієї гри виявляв-
ся в невигідному положенні. Команда, яка добре воло-
діє декількома варіантами системи захисту «зонний 
пресинг», завжди буде володіти ініціативою, а це нема-
ловажний фактор для перемоги (К. І. Травин, 1953) [5]. 

Мета дослідження – теоретично дослідити ефек-

тивність використання зонного пресингу у змагальній 
діяльності баскетболістів. 

Основними завданнями дослідження є: 
1) огляд наукової та спеціальної літератури щодо ос-

новних видів зонного пресингу та основних переваг да-
ного захисту; 

2) визначити ефективність застосування зонного 
пресингу в захисті у змагальній діяльності. 

Методи та організація дослідження: теоретичний 
аналіз та узагальнення наукової та спеціальної літератури. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Зонний пресинг – поняття, нерозривно пов’язане з 

представниками вже декількох поколінь баскетболістів 
команди «СКІФ» заслуженого тренера СССР Володимира 
Олексійовича Шаблінського. Цей метод захисту, вперше 
застосований командою СКІФ в кінці 50-х років, приніс 
команді не одну перемогу та став їх міцним фундамен-
том. В. Шаблінський завжди вважав «зону» вищою фор-
мою захисту, адже при зонної обороні тактичні зв’язки 
до найдрібніших подробиць відпрацьовуються, тре-
нуються заздалегідь, чого при персональному захисту в 
повній мірі досягти не можна.  

Основними задачами захисту пресингом є психоло-
гічний тиск на суперника, ускладнення суперникам ви-
користання заздалегідь вивчених ігрових комбінацій, 
тому що не залишає їм часу для підготовки. Також пре-
синг а захисті зменшує переваги високорослих напа-
даючих, створює для своєї команди більше сприятли-
вих умов для розгортання стрімких контратак [2].  
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Автори вважають [1,5], що є кілька переваг застосу-
вання пресингу, одна з основних - велика кількість 
втрат у суперника, змушуючи його робити навісні, не-
точні передачі, які легко перехоплюються. Суперники 
проводять багато часу з метою підготовки до гри проти 
пресингу в захисті, звертаючи менше уваги грі в нападі 
та на підготовку до інших важливих моментів. Це може 
надати перевагу ще до початку гри. А також, зонний 
пресинг має такі переваги: 

1) ефективість в кінці гри при відставанні у рахунку;  
2) залучення противника в швидку, жорстку гру; 
3) доречна проти повільної команди та команд, що 

знаходяться не в кращій спортивній формі; 
4) ефективна проти команди, яка слабо грає із під-

страховкою;  
5) гарне узгодження з нападом швидким проривом; 
6) можливість дезорганізації противника; 
7) компенсацію ростових невідповідностей, коли 

захисники поступаються у зрості нападаючим. 
А. Г. Уілкс (1968) вважає, щоб зонний пресинг мав 

ефективний вплив на гру, його слід застосовувати у та-
ких випадках:  

1) при відставанні в рахунку на прикінці гри;  
2) при грі проти команди, гравці якої немають дос-

татню швидкість;  
3) при грі проти погано підготовленої фізично або 

недосвідченої команди;  
4) при грі проти команди, яка застосовує позицій-

ний напад та награні комбінації; 
5) при грі проти команди, що має велику перевагу в 

рості; 
6) потрібно нейтралізувати сильного центрового 

гравця, через якого йдуть награні взаємодії. 
Захист пресингом, на думку Фліндеберга (1971), 

можна застосовувати протягом всієї гри, якщо звичай-
но гравці здатні впоратися з подібним завданням, тому 
що гравці повинні мати високу швидкість, агресив-
ність, моторність і гарну індивідуальну захисну техніку. 
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Дійсний успіх пресингу досягається не стільки зусилля-
ми захисту, скільки нездатністю нападаючих переборю-
вати пресинг, не роблячи при цьому помилок.  

Висновки 
1. Проаналізувавши спеціальні літературні джерела 

визначено, що зонний пресинг – це найактивніший вид 
захисту, який складається із злагодженої гри всієї ко-
манди та використання наступальної, атакуючої такти-
ки захисту. Зонний пресинг має велику кількість пере-

ваг, правильно застосовуючи його залежно від завдань, 
що вирішуються командою в даному матчі, підготовле-
ності суперників і їх основної системи нападу проти 
зонного пресингу [1,2,5]. 

2. Зонний пресинг є ефективним методом захисту, 
який тактично руйнує гру в нападі, спонукаючи неточ-
ні передачі м’яча та позбавлення ініціативи суперника. 
Успішне застосування зонного захисту дає можливість 
перехоплювати м’яч, частіше атакуючи кільце суперни-
ка. Але даний вид захисту вимагає хорошої фізичної 
підготовки гравців і ретельного вивчення тактичних 
прийомів нападу суперника [5]. Отже, активність, кміт-
ливість, взаєморозуміння й взаємодопомога гравців, які 
обороняються, поряд з їхньою рухливістю й витриваліс-
тю, це ключ до успішної гри в захисті (А. Алачачян, 
1965). 
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