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ПЕРЕДМОВА 

Основними тенденціями розвитку баскетболу на сучасному 

етапі є інтенсифікація і підвищена напруженість змагальної 

діяльності, зростання рівня техніко-тактичної майстерності і 

універсалізація баскетболістів різного ігрового амплуа. 

Баскетбольні команди все більше потребують гравців, що мають не 

лише високий зріст, але й володіють високою швидкістю, ігровим 

атлетизмом і можливістю його реалізації в жорсткій, контактній 

боротьбі на майданчику, підвищеними функціональними 

можливостями і на їх основі спеціальною (швидкісною, швидкісно-

силовою і силовою) витривалістю, високою технікою виконання 

ігрових прийомів і дій. 

Рухова діяльність баскетболістів характеризується високим 

темпом гри та інтенсивністю тренувальних навантажень. Зростає 

відсоток застосування активних форм захисту і нападу (пресинг, 

швидкий прорив, опіка нападаючих по всьому майданчику). Ігрові 

ситуації вимагають від гравців переміщень на максимальній 

швидкості, різких зупинок, атлетичного єдиноборства за м'яч, 

стрибків з максимальними зусиллями (А.А. Аруцев, 2003).  

Результативність змагальної діяльності залежить від рівня 

підготовленості баскетболістів, у тому числі від рівня розвитку 

фізичних здібностей та уміння їх реалізовувати в процесі 

виконання техніко-тактичних дій. Такі фізичні здібності, як 

швидкість, швидкісно-силові, витривалість і гнучкість, мають 

першочергове значення, що забезпечує ефективність і надійність 

техніко-тактичних дій в ігровій ситуації (А.Б. Саблін, 2002). 

Різноманітність ігрових дій на майданчику обумовлено 

наявністю широкого спектру форм, засобів і методів тренування. 

Постійне збільшення як швидкості гри, так і рівня гравців вимагає 

пошуку нових підходів в системі підготовки баскетболістів, де 

основним завданням є вдосконалення фізичної підготовленості. 

У методичних рекомендаціях наведено вправи та 

організаційно-методичні вказівки для їх використання у процесі 

командних тренувань та під час самостійних занять баскетболістів 

для підвищення рівня їх фізичної підготовленості. 
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1. Вимоги до фізичної підготовки у сучасному баскетболі 

Багато авторів відмічають, що сучасний баскетбол став 

більш атлетичним. Характер ігрових дій у баскетболі вимагає від 

спортсменів здібності швидко виконувати різні за напруженням 

зусилля, багаторазово виконувати стартові ривки на короткі 

відстані, відповідно до ігрової ситуації змінювати напрямок і 

швидкість бігу, швидко і своєчасно включатися у боротьбу за м’яч, 

що відскочив від щита, намагаючись оволодіти ним у найбільш 

високій точці, вести і передавати м’яч з максимальною швидкістю, 

силою і точністю (А.Я. Гомельский, В.Г. Луничкин, 1985; В.М. 

Корягин, 1998). 

Характерною особливістю фізичної підготовки у сучасному 

баскетболі є підвищення вимог до виконання швидкісних дій. Це 

проявляється у збільшенні стартової і дистанційної швидкості, а 

також у зростанні швидкості виконання технічних прийомів. Тому, 

необхідно відмітити не тільки збільшення швидкості переміщення, 

але й зменшення фаз відштовхування під час бігу, і особливо під 

час виконання різних стрибків (В.П. Черемисин, 1995). 

Швидкість у баскетболі потрібна для обіграшу захисника, 

опіки суперника, здійснення таких командних дій, як швидкий 

прорив і пресинг. При цьому для гри характерним є прояв різних 

сторін швидкості: швидкості сприйняття та оцінки ігрових 

ситуацій, швидкості прийняття рішень і вибору найбільш 

ефективних засобів, швидкості виконання окремих прийомів і 

зміни одних прийомів іншими. 

Основою для прояву фізичних якостей у баскетболі, а 

також формуванні навичок і умінь є сила. Розвиток сили дозволяє 

виконувати швидкі переміщення, точні передачі м'яча і кидки у 

кошик, високі та своєчасні стрибки при підборі м'яча. За 

характером прояву найбільш важлива відносна сила, оскільки 

спортсменам доводиться багато переміщуватися з великою 

швидкістю і виконувати велику кількість стрибків. 

Іншою відмінною особливістю прояву сили у баскетболі є її 

вибуховий характер. За даними ряду авторів більшість рухів у 
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баскетболі носять швидкісно-силовий характер, цей вид фізичних 

здібностей гравці реалізують в стрибках з короткого розбігу та з 

місця в умовах силової боротьби з суперником, швидких проривах, 

довгих передачах (Ю.М. Портнов, 1997; В.Н. Корягин, 1998). 

Специфічними особливостями стрибучості баскетболістів є 

швидкість і своєчасність виконання стрибків з точним 

визначенням місця відштовхування, виконання стрибка переважно 

у вертикальному напрямку, уміння неодноразово повторювати 

стрибок в умовах силової боротьби, уміння управляти своїм тілом 

в умовах контакту з суперником, точність приземлення і готовність 

до дій відразу ж після приземлення (А.Я. Гомельський, 1997). 

Фахівці вважають, що баскетболісту для збереження 

стабільної і ефективної техніки і швидкого тактичного мислення як 

в одному матчі, так і упродовж всього змагального періоду 

необхідно розвивати як загальну, так і спеціальну витривалість, 

відповідно до етапу тренування (Е.Р. Яхонтов, 1995; Ю.М. 

Портнов, 1997). 

Фізичне навантаження у баскетболі відрізняється роботою 

змінної інтенсивності, причому основне в цій роботі – це 

чергування максимальних прискорень і стрибків з різкими 

зупинками, короткочасними діями в середньому темпі і 

незначними перервами в грі. Прояв максимальної швидкості і 

стрибучості необхідний впродовж усієї гри, незалежно від того, 

діють гравці в нападі чи в захисті. Це вимагає високого рівня 

спеціальної витривалості, що дозволяє зберігати швидкість і 

стрибучість упродовж тривалого часу. 

Спеціальна витривалість полягає в стійкості її прояву в 

ігровій діяльності і реалізується у здатності упродовж тривалого 

періоду, без зниження ефективності, виконувати дії швидкісного, 

силового і швидкісно-силового характеру, і виражено відповідно 

швидкісною, силовою і швидкісно-силовою витривалістю.  

На швидкість і точність ігрових дій, певною мірою, впливає 

гнучкість. Не маючи достатньої гнучкості, баскетболіст не може 

вільно виконувати технічні прийоми і чергувати напруження з 

розслабленням. Гнучкість – це здатність гравця виконувати рухи з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

великою амплітудою, що визначається рухливістю суглобів, 

еластичністю зв'язок, сухожиль і м'язів, їх силою, сприяє легкості, 

швидкості і точності рухів (А.Я. Гомелський, 1997). 

Успішність дій гравців багато в чому визначається рівнем 

розвитком координаційних здібностей, тобто можливістю 

опановувати нові рухи, правильно вирішувати різні рухові 

завдання і перебудовувати ігрову діяльність по ситуації, що 

змінюється. 

Для баскетболіста дуже важливо застосування дій складної 

координації з м’ячем. Без достатнього розвитку спритності 

неможливо точно і швидко аналізувати ситуацію, що склалася, в 

грі, вибрати найбільш доцільні технічні прийоми і тактичні шляхи, 

виконувати складні за координацієї дії (Сяо Ця, 2001). 

Передусім, у гравців удосконалюється здатність до 

управління рухами в часі, а потім до точної реалізації завдань в 

швидкоплинних і різноманітних ігрових умовах (А.Я. 

Гомельський, 1985). 

Згідно з дослідженнями І.М. Короткової (1999) специфічні 

ігрові функції баскетболістів вимагають відповідних рухових 

якостей і навичок. Так, захисникам необхідно, в першу чергу, 

розвивати швидкісно-силові якості, а саме, стартову швидкість, яка 

поєднується з веденням м'яча. Для нападаючих гравців найбільш 

важливим компонентом рухової підготовленості є швидкісно-

силова витривалість у поєднанні з кидками з середньої дистанції на 

фоні динамічних дій. У підготовці центрових гравців необхідно 

приділяти увагу на стрибкову підготовку з переважним 

використанням силових елементів і бігових вправ в різних 

варіантах. 

Багато фахівців відмічають, що інтенсивність переміщень у 

грі, швидкісна витривалість баскетболістів, швидкість виконання 

окремих прийомів і їх зміна, результативність технічних прийомів і 

тактичних дій на максимальній швидкості, об'єм і ефективність 

швидкого прориву і пресингу не відповідають рівню вимог 

сучасного баскетболу (А.Я. Гомельський, 1997; В.М. Корягін, 

1998; В.И. Черемисін, 2000; А.Б. Саблін, 2001). 
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2. Загальна фізична підготовка баскетболістів.  

Загальна фізична підготовка спрямована на всебічний, 

гармонійний розвиток спортсмена і створення необхідних 

передумов для підвищення працездатності організму для 

досягнення спортивних результатів в обраному виді спорту. 

Фізичне навантаження під час ігрової діяльності у 

баскетболі достатньо велике. Впродовж однієї гри спортсменові 

доводиться долати відстань 5000-7000 м, виконуючи при цьому 

130-140 стрибків, до 120-150 прискорень на різні дистанції, безліч 

зупинок і поворотів. Різноманітні пересування поєднуються з 

веденням, передачами і кидками м'яча в кошик і все це в умовах 

протидії з боку суперника, дефіциті часу на прийняття і практичну 

реалізацію оптимальних рішень. Енергетичне забезпечення ігрової 

діяльності носить змішаний аеробно-анаеробний характер. ЧСС під 

час гри у баскетболістів досягає 180-220 уд/хв при середньому 

значенні ЧСС 169 уд /хв і загальній сумі серцевих скорочень за 

матч 9900 уд, витрата енергії досягає 900 ккал, а втрати ваги до 3 

кг. 

Для вирішення завдань загальної фізичної підготовки 

застосовується широкий спектр засобів з урахуванням статі, віку і 

специфіки баскетболу. Встановлено, що формування складних 

ігрових навичок є успішнішим у спортсменів, які мають набутий 

руховий досвід. Тому вправи для загальної фізичної підготовки 

підбираються з таким розрахунком, щоб вони не лише 

покращували функціональні можливості організму спортсмена, але 

і сприяли розвитку переважно тих якостей, які необхідні для 

ігрової діяльності баскетболіста. 

 

2.1 Швидкісні здібності 

Характерною особливістю фізичної підготовки в сучасному 

баскетболі є збільшення вимог до виконання швидкісних дій. Така 

увага до вдосконалення швидкості пояснюється, передусім 

еволюцією самої гри, змінами у правилах, підвищення в тактичних 

діях в нападі та в захисті швидкого прориву та пресингу, 

швидкісного чинника в індивідуальних одноборствах та при 
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допомозі партнерові. 

При цьому для гри характерний прояв видів швидкості: 

швидкості сприйняття та оцінки ігрових ситуацій, швидкості 

прийняття рішення і вибору найбільш ефективних засобів, 

швидкості виконання окремих прийомів і зміни одних прийомів 

іншими. Важливо не лише швидко пересуватися по майданчику, 

але й як найшвидше реагувати на дії суперника, швидко зупиняти 

м'яч, передавати партнерові, виконувати кидок. 

Враховуючи тенденції розвитку баскетболу, можна 

визначити наступні напрями для підвищення швидкісних якостей 

гравців: покращення швидкості виконання технічних прийомів, 

швидкості роботи ніг та рук, ефективніше застосування прийомів 

при максимальній швидкості пересування, оволодіння умінням 

раціонально управляти м'язовим напруженням і розслабленням, як 

головним чинником технічної досконалості. 

Для розвитку швидкісних здібностей баскетболістів 

потрібно звернути увагу на такі завдання, як підвищення 

швидкості чергування декількох прийомів на максимальній 

швидкості пересування і швидкості переключення з одних дій на 

інші, підвищення швидкості складних реакцій і швидкості 

тактичного мислення, виховання прагнення до гри на максимально 

високих швидкостях, поліпшення фізичних можливостей і 

вольових проявів для збереження їх впродовж тривалого часу. 

Дистанційна швидкість та стартові ринки складають основу 

швидкості в баскетболі, оскільки на їх фоні мають прояв інші 

сторони цієї фізичної якості, наприклад, швидкість передач, 

ведення, виконання елементів швидкого прориву і пресингу. 

Основними засобами виховання швидкості у баскетболі є 

вправи, що виконуються з граничною або біляграничною 

швидкістю. Можливе використання наступних методичних 

прийомів, які сприяють розвитку цієї якості: 

- виконання вправ в полегшених умовах (біг по доріжці під 

нахилом); 

- чергування вправ в ускладнених і звичайних умовах, 

варіювання величиною обтяження; 
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- біг за лідером, біг з розбігу; 

- введення обмеження часу виконання вправи; 

- зміна просторових умов виконання вправи. 

Домагатися збільшення швидкості пересування можна не 

лише, впливаючи на швидкісні здібності гравця, але і виховуючи 

силові здібності, удосконалюючи при цьому техніку рухів. 

Використання вправ зі штангою або гирею вагою 15-20% від 

власної ваги гравця розвиває рухову швидкість, а робота з 

обтяженнями 70-80% від власної ваги гравця сприяє розвитку 

вибухової сили і стартової швидкості. Необхідно стежити тільки, 

щоб під час вправ з такою вагою швидкість руху не знижувалася. 

Загальні вимоги до методики вдосконалення швидкісних 

якостей баскетболістів зводяться до наступного: вправи мають 

бути достатньо технічно виконуватися, щоб зусилля гравців 

спрямовувалися на збільшення швидкості під час гри, тобто 

техніка повинна забезпечувати можливість виконання вправи на 

граничній швидкості. 

Для комплексного вдосконалення швидкісних здібностей 

найбільш ефективним засобом є змагальні вправи, при яких 

досягається максимальний рівень мобілізації наявних 

можливостей. Тривалість виконання вправ, які спрямовані на 

розвиток швидкості - 5-10 секунд. Швидкісна підготовка не може 

бути обмежена тільки повторенням рухового акту, який є об'єктом 

вдосконалення, потрібні варіативні вправи, що розширюють 

тренувальну дію на організм. 

Вправи для розвитку швидкості 

1. Високі старти по зоровому або звуковому сигналу на 

дистанцію 5, 10, 15, 20, 30 м з різних початкових положень: 

обличчям, боком, спиною до стартової лінії, сидячи, лежачи на 

спині і на животі в парах, трійках, гравців, підібраних по вазі, 

зросту, швидкості. 

2. Те ж, що у впр.1, але з веденням або передачами м'яча, 

біг за м'ячем, що летить, у змаганні з партнером за оволодіння 

м'ячем. 

3. Те ж, що у впр. 1-2, але на дистанції 50-100 м. 
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4. Біг на дистанцію 30-40 м з високим підняттям стегна, що 

переходить в прискорення на таку ж дистанцію без м'яча або з 

веденням одного або двох м'ячів. 

5. Біг з торканням гомілкою сідниць на 30-40 м з переходом 

в прискорення на ту ж дистанцію. 

6. Біг з підскоками поперемінно на лівій і правій нозі на 30-

40 м з переходом в прискорення на таку ж дистанцію без м'яча або 

з веденням одного або двох м'ячів. 

7. Стрибки на двох ногах вперед (ноги разом) на дистанцію 

30-40 м з переходом на біг з прискоренням на ту ж дистанцію без 

м'яча або з веденням одного або двох м'ячів. 

8. Біг з викиданням прямих ніг вперед (не згинаючи колін) 

до 50 м з переходом на біг з прискоренням на ту ж дистанцію без 

м'яча або з веденням одного або двох м'ячів. 

9. Ривок на 15-40-60 м з обертанням м'яча навколо корпусу. 

10. Біг з високого старту до 50 м з передачею м'яча з руки 

на руку. Проводиться як змагання двох-трьох гравців на якийсь час 

11. Те ж, що у впр. 10, з імітацією обманних рухів. 

12. Передача м'яча в парах під час швидкісного бігу. Один 

гравець біжить обличчям вперед, інший – спиною вперед. 

13. Швидкісний біг вперед двох гравців, що утримують 

один м'яч витягнутими одна назустріч одній руками. 

14. Швидкісний біг до 50 м приставними кроками двох 

гравців лицем один до одного, що утримують два м'ячі на 

витягнутих руках. 

15. Швидкісний біг до 100 м центрового гравця спиною 

вперед з передачею йому 3-4 м'ячів гравцями, які рухаються лицем 

до нього, знаходячись на відстані 4-5 м. 

16. Максимально швидкий підйом і спуск по сходах з 

урахуванням частоти рухів. Проводиться як змагання двох-трьох 

гравців впродовж 20-40 с. 

17. Швидкісний біг 30-50 м з поворотами (півотами) з 

одним або двома м'ячами в змаганні двох гравців. 

18. Те ж, що і у впр. 17, але з веденням м'яча і кидками у 

кошик, в парах і командах. 
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19. Командна естафета з веденням м'яча по 

легкоатлетичному стадіону на дистанції 100 м. Гравці повинні 

передавати м'яч з рук в руки після 100-метрового прискорення. У 

командах може бути 5-10 чоловік. 

20. Швидкі передачі м'яча трьома гравцями в три паси з 

кидком м'яча в кільце 5-7 разів підряд. 

21. Швидкісне ведення м'яча від лицьової до штрафної лінії 

і назад з атакою з-під кільця, потім ведення до центру і назад, до 

протилежної штрафної лінії і назад. Проводиться як змагання двох 

гравців. 

22. Те ж, що і у впр. 21, але з веденням двох м'ячів. 

23. Швидкі кроки впродовж 30-60 с вперед, назад, вліво, 

вправо по 2-3 кроки з обтяженням 25-30 кг 

25. Швидкі кроки впродовж 1 хвилини без обтяження 

вперед, назад, вліво, вправо з торканням землі рукою при кожній 

зміні напряму (по 2-3 кроки). 

Вправи для вдосконалення швидкості рук 

Розвитку швидкості руху рук в суасному баскетболі 

приділяється дуже мало уваги, хоча від правильної, швидкої 

роботи рук в грі залежить дуже багато. Тренувати силу кистей, 

пальців рук необхідно постійно. Для цієї мети краще всього 

підходять вправи з тенісними м'ячами, еспандером, віджимання від 

підлоги на пальцях, виси і підтягування на канаті. 

1. Ведення одного-двух м'ячів. 

2. Передачі двох-трьох м'ячів біля стіни протягом 30-40 с. 

3. Відбиття або ловля двох-трьох тенісних м'ячів, стоячи 

спиною до стіни на відстані 2-3 м. 

4. Передачі м'яча біля стіни правої руки з одночасним 

веденням лівою рукою. 

5. Жонглювання двома-трьома тенісними м'ячами однією і 

двома руками. 

6. Два гравці, лежачи на животі на відстані 2-3 м один від 

одного, передають один-два-три м'яча протягом 30-40 с. 

Проводиться як змагання між парами на кількість передач. 

7. Те ж, що у вправі 6, але в положенні сидячи. 
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8. Ведення трьох м'ячів протягом 30 с. 

9. Дриблінг біля стіни на витягнутих руках двома м'ячами 

протягом 30-40 с. Проводиться як змагання на кількість ударів 

м'яча. 

10. Відбиття, ловля і передача п'яти-шести-семи м'ячів у 

високому темпі до 30 с. 

 

2.2 Силові здібності баскетболістів 

У баскетболі сила є основою для прояву інших фізичних 

якостей і формування навичок і умінь. Тому вдосконаленню 

силових здібностей необхідно приділяти постійну увагу. 

Розрізняють абсолютну і відносну силу. Абсолютна сила – 

максимальна сила усіх м'язових груп, що беруть участь в русі 

відносно до ваги спортсмена. Відносна - величина абсолютної 

сили, що доводиться на 1 кг ваги спортсмена. 

За характером прояву найбільш важлива відносна сила, 

оскільки баскетболістам доводиться багато переміщуватися з 

великою швидкістю і виконувати велику кількість стрибків, іншою 

відмінною особливістю прояву сили у баскетболі є вибуховий 

характер її прояву. Вибухова сила – це здатність спортсмена 

проявляти максимальні зусилля в мінімально короткий час, що 

визначається умовами ігрових дій. 

Загальна силова підготовленість характеризується високим 

рівнем розвитку всіх м'язів спортсмена, проявом сили в різних 

режимах роботи і різноманітних рухах. 

Спеціальна силова підготовленість характеризується 

здатністю спортсменів проявляти силу в рухах і режимах,  які 

властивих баскетболу. Для розвитку спеціальної сили необхідно 

вибірково впливати на ті групи м'язів, які виконують основну 

роботу, і, в той же час, удосконалювати їх здатність до прояву 

необхідних зусиль в ігрових умовах.  

Робота ніг, визначає ефективність цілого ряду технічних 

прийомів, що виконуються баскетболістами у грі. Тому розвитку 

сили ніг баскетболіста необхідно приділяти велику увагу. При 

цьому слід враховувати специфіку роботи ніг баскетболіста, 
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швидку зміну фізичних зусиль; перемінні динамічні зусилля у 

поєднанні з переходом від максимальної напружень до відносного 

розслаблення м'язів і навпаки. 

Прояв силових можливостей і здібностей у рамках 

конкретної спеціалізації залежать від багатьох чинників, серед них 

треба відмітити, передусім, наступні: фізіологічний поперечник 

працюючого м'яза, реактивність м'яза, м'язова композиція 

(відсоткове співвідношення роботи швидких і повільних  волокон 

у працюючому м'язові), передробочий стан м'язу, кількість 

рухових одиниць, що беруть участь в роботі, володіння 

досконалою технікою вправи, достатній рівень розвитку інших 

фізичних якостей (гнучкісті,  швидкості,  витривалості). 

Існують дві основні форми силової підготовки у баскетболі: 

1. Спеціально організоване тренування з силової 

підготовки. 

2. Виділення певних відрізків часу у тренуваннях для 

вдосконалення техніко-тактичної майстерності. 

Силові вправи більш ефективні, якщо проводяться на 

початку основної частини заняття. Але це не завжди вдається, 

оскільки на занятті доводиться вирішувати і багато інших завдань, 

окрім розвитку сили. Виконання силових вправ виклає втому, що 

знижує успішність подальшої роботи з виховання швидкості, 

вдосконалення техніки та ін. У цих випадках доводиться йти на 

компроміс – переносити силові вправи на кінець основної частини; 

при цьому ефективність впливу цих вправ дещо знижується.  

Для сучасної методики характерне збільшення відпочинку 

між підходами, що дозволяє робити більшу кількість спроб без 

зниження працездатності та погіршення збудливості центральної 

нервової системи. Інтервали відпочинку вважають період часу від 

2 до 3,5 хвилин, збільшуючи іноді при цьому роботу з граничними 

важелями до 4-5 хвилин. 

Кількість занять силовими вправами залежить від декілька 

чинників: віку, рівня підготовленості, а також від періоду в 

річному тренувальному циклі. Для кваліфікованих баскетболістів 

кількість занять у тижневому мікроциклі в підготовчому періоді 
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складає 3 рази, а у змагальному періоді – 2 рази. У річному 

макроциклі рекомендується силова підготовка упродовж 5 місяців, 

а потім через 1 місяць рекомендується зробити перерву. 

Останнім часом силові вправи стали все ширше 

використовуватися не лише в підготовчому періоді, а й у 

змагальному. Це пояснюється тим, що при тривалій перерві, якщо 

їх не застосовувати падає сила, а як наслідок за її падінням можуть 

погіршитись і спортивні результати. 

Питання щодо відведення місцю силовим вправам в 

змагальному періоді визначається тривалістю цього періоду у 

порівнянні з тривалістю підготовчого. Якщо змагальний період 

триває декілька місяців, то виключення з тренувального процесу 

силових вправ приведе до значного падіння сили і навіть 

погіршення результатів. Силові вправи у змагальному періоді 

застосовуються не для збільшення сили, а для її підтримання. 

Існують три способи створення максимального силового 

напруження: 

1) повторний підйом неграничної ваги до виникнення 

втоми (повністю); 

2) підйом граничної ваги; 

3) підйом неграничної ваги з максимальною швидкістю. 

Відповідно, розрізняються три методи виховання сили: 

метод повторних, максимальних і динамічних зусиль. 

В ході тренувального циклу змінюється співвідношення у 

використанні методів розвитку сили. На першому етапі 

підготовчого періоду провідним методом є метод повторних 

зусиль, на другому етапі – метод максимальних зусиль, і, нарешті, 

чим ближче до змагального періоду, тим ширше використовується 

метод динамічних зусиль. 

Методи повторних і максимальних зусиль використовують 

для підвищення абсолютного рівня силових можливостей. Метод 

динамічних зусиль – для виховання здатності до швидкого прояву 

сили. При вихованні динамічної сили потрібно підбирати вправи, 

які не призводить до істотного порушення структури руху 

змагального вправи. Це дозволяє підвищити силу у рамках 
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основної спортивної навички, тобто одночасно удосконалювати і 

техніку руху, і фізичну якість. 

Якщо до зайнять включають вправи з граничними 

важелями, а також вправи з неграничними важелями у повному 

обсязі, то спочатку слід використати метод максимальних зусиль і 

лише потім – метод повторних зусиль. 

Таблиця 1 

Визначення величини обтяження відповідно до кількості 

можливих повторень вправ в одному підході 

Величина обтяження Кількість повторень 

Гранична 1 

Погранична 2-3 

Велика 4-7 

Помірно велика 8-12 

Середня 13-18 

Мала 19-25 

Дуже мала Понад 25 

 

Основними засобами вдосконалення силових здібностей є: 

1. Вправи із зовнішнім опором з використанням: 

а) ваги предметів; 

б) протидії партнера; 

в) опору пружних предметів; 

г) опору зовнішнього середовища (наприклад, біг по 

глибокому снігу). 

2. Вправи з обтяженнями, що дорівнюють вазі власного 

тіла. 

В якості додаткових засобів для виховання сили 

використовуються статичні (ізометричні) силові вправи. На 

відміну від вправ динамічного характеру, в яких максимальне 

напруження досягається лише в окремі моменти руху, в статичних 

вправах можливе збереження незмінного напруження упродовж 

тривалого часу. Тренування з використанням ізометричних вправ 

вимагає мало часу, устаткування для їх проведення дуже просте. За 

допомогою яких можна впливати практично на будь-які м'язові 
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групи. Особливо корисні ізометричні вправи у тому випадку, якщо 

обмежена можливість рухів з великою амплітудою. 

Вправи статичного характеру: 

1. Виконати упор, лежачи, правою і лівою рукою, а також 

ногами на стільці, тулуб в горизонтальному положенні, руки 

випрямлені в ліктях (час виконання вправи 5,10,15 з і так далі). 

2. Виконати присід, з упором спини об стінку, кут згинання 

у колінному суглобі складає 90º (час виконання вправи 60 с). 

3. Виконати упор, сидячи, права і ліва рука на одному 

стулі, а ногі на іншому стулі у горизонтальному положення, руки у 

ліктях зігнуті (час виконання вправи 5, 10, 15 с і т.д.). 

4. Виконати упор, лежачи на пальцях, тулуб у 

горизонтальному положенні, руки зігнуті в ліктях (час виконання 

вправи 5, 10, 15 с і т.д.). 

5. Виконати упор, стоячи, пальці рук торкаються стінки, 

тулуб у положенні нахилу, руки випрямлені в ліктях (час 

виконання вправи 5, 10, 15 с і т.д.).  

Силові вправи в одному підході можна виконувати з різною 

частотою. Виконання вправ у максимальному темпі дає відносно 

невеликий ефект. Рекомендується використовуються середній 

темп, при якому приріст сили має більший відсоток. Головною 

причиною меншої ефективності роботи в максимальному темпі є 

іррадіація збудження під впливом потужного потоку аферентних 

імпульсів. Це ускладнює формування необхідної для прояву сили 

координації нервових процесів. 

Важливою організаційною формою силової підготовки 

баскетболістів є колове тренування, використання якого дозволяє 

домогтися різнобічності й високої ефективності розвитку сили. 

Зазвичай колове тренування складається з 6-10 станцій, що 

включають різноманітні вправи. 

Приклад колового тренування: 

Станція 1. Жим, лежачи на спині з максимальною вагою (3-

4 підходи).  

Станція 2. Кроки у баскетбольній стійці з грифом, диском 

або гирею в руках від 30 с до 1 хв. вперед-назад, вліво вправо. 
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Руки, зігнуті в ліктях, імітують передачу м'яча вгору і в сторони. 

Величина обтяження – від 20 до 30 кг (3-4 підходи). 

Станція 3. Повільне присідання зі штангою 70-80% від 

власної ваги на плечах і швидке вставання або вистрибування. 

Кількість повторень до 8 разів (3-4 підходи). Варіант цієї вправи - 

підйом на пальці ніг з полуприсіду. 

Станція 4. Стрибки 1 хв. на прямих ногах з обтяженням 25-

30 кг над головою (3-4 підходи). 

Станція 5. Підтягування на поперечині зі збільшенням 

кількості в кожному підході на 1 раз (3-4 підходи) або віджимання 

від підлоги на пальцях до стомлення (3-4 підходи). 

Станція 6. Ривок штанги на витягнуті руки з положення 

полуприсіду. Вага штанги – 70-80% від власної ваги, до відчуття 

стомлення (3-4 підходи). 

Час роботи на кожній станції складає 8-10 хв. Після 

закінчення вправ з обтяженнями необхідно зробити 2-3 ривки з 

веденням м'яча і розслабитися перед новим підходом через 2-3 хв. 

При зміні станцій застосовуються вправи для розвитку сили кисті: 

передачі в парах, стоячи обличчям один до одного на відстані 2-3 

м, диску від штанги вага 20-30 кг або гири 16 кг, передача диску з 

лівої руки на праву, обертання навколо спини, шиї, ніг, імітація 

обманних рухів. Зміна станції займає 2-3 хв. 

Вправи для розвитку сили: 

1. Передачі диску від штанги в парах або трійках. Гравці 

розташовуються на відстані 3-4 м один від одного і передають диск 

з невеликою фазою польоту. 

2. Підкидання і ловля гирі або медицинбола на висоту до 2-

2,5 м. Гравці виконують вправи двома руками, а потім, по команді 

тренера, по черзі кожною рукою. 

3. Жим штанги, лежачи, вага штанги - до 70% від власної 

ваги гравця. 

4. Жим штанги, стоячи, вага штанги - до 50% від власної 

ваги гравця. 

5. Пересування у баскетбольній стійці по квадрату, тобто 

вперед, убік, назад і знову убік з гирею, диском від штанги або 
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медицинболом в руках. 

6. Вправа для зміцнення м'язів спини: згинання і 

розгинання тулуба в тазостегновому суглобі, лежачи на 

гімнастичному козлі обличчям вниз і утримуючи в зігнутих у 

грудей руках диск від штанги. 

7. Вправа для зміцнення м'язів черевного пресу: підйом 

тіла, лежачи на підлозі або спираючись на гімнастичного коня. 

Виконується декілька підходів по 15-20 разів. 

8. Віджимання від підлоги на пальцях або кулаках. 

Виконується декілька підходів. 

9. Віджимання від підлоги з відривом рук і хлопками 

долонями. Виконується декілька підходів по 15-20 віджимань. 

10. Ходьба і біг на руках. Гравець приймає положення 

«упор лежачи», його ноги тримає партнер, що стоїть позаду. По 

команді тренера пари гравців починають рух до протилежної 

лицьової лінії в середньому або швидкому темпі, на лицьовій лінії 

гравці міняються місцями. 

11. Підтягування на поперечені. Виконується декілька 

підходів по 10-12 разів. 

2. Ходьба і біг з партнером на спині. Партнери 

підбираються по вазі. 

13. Біг по сходах з партнером на спині. Вправу можна 

виконувати декількома способами: бігом, стрибками на двох ногах, 

стрибками на одній нозі і так далі. Спосіб виконання визначається 

тренером. 

14. Присідання і вистрибування з присіду з партнером на 

спині. Виконується декілька підходів по 10-15 повторень в кожній 

серії. 

15. Глибокі присідання з обтяженням і без нього на двох і 

одній нозі. Виконується декілька підходів по 10-15 повторень. 

16. Стійка на руках і ходьба на руках в стійці за допомогою 

партнера. 

17. Віджимання в стійці на руках. 

18. Вистрибування з повного присіду зі штангою вагою не 

більше 50% від власної ваги гравця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

19. Гра у волейбол, гандбол, футбол. На всіх гравцях надіті 

обтяжуючі пояси. 

20. Вправа для зміцнення сили кісті і пальців. Виривання 

медицинболів, гирь з рук партнера. 

22. Вправа для розвитку сили рук (біцепсів). Віхідне 

положення: стоячи, ноги на ширині плечей, в випрямлених руках 

донизу – штанга, або гриф від штанги, або гантелі. Згинання рук в 

ліктьових суглобах, піднімання обтяження до грудей. Кількість 

повторень залежить від ваги важелю. 

23. Гравець сидить на стільці, утримуючи в руках гантелі 

або гирі. Згинання рук в ліктьових суглобах, піднімаючи 

обтяження до грудей. Вправа виконується від 5 до 20 разів. 

24. Вихідне положення: ноги на ширині плечей, корпус 

нахилений вперед під кутом 90º, руки витягнуті донизу. Гравець 

повинен підняти штангу, що лежить на підлозі, до грудей. Вага 

штанги не більше 40% від власної ваги гравця. Вправа виконується 

30-40 с з або 15-20 повторень. 

25. Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки 

витягнуті уздовж тіла, в руках гантелі, гирі. Гравець повинен 

підтягувати обтяження до плечей, згинаючи руки в ліктьових 

суглобах. 

26. Вихідне положення: лежачи на спині, на витягнутих 

вгору руках – штанга. Гравець повинен опускати обтяження до 

лоба або за голову в повільному темпі. Вага штанги складає не 

більше 30% від власної ваги гравця. Вправа виконується 5-7-10 

разів. 

27. Вихідне положення: сидячи на стільці, на витягнутих 

вгору руках – штанга. Гравець повинен опускати штангу, не 

розводячи при цьому лікті в сторони. Вага штанги не більше 30% 

від власної ваги гравця. 

28. Згинання і розгинання рук в ліктьових суглобах, 

утримуючи в руках гантелі або гирі. Лікті мають бути притиснуті 

до корпусу. Вправа виконується 30-40 с з або 15-20 повторень. 

29. Вихідне положення: стоячи, ноги на ширині плечей, 

руки витягнуті вгору, в руках гантелі, гирі. Гравець виконує 
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згинання і розгинання рук в ліктьових суглобах, опускаючи і 

піднімаючи обтяження над головою упродовж 30-40 с або 15-20 

повторень. 

30. Вихідне положення: сидячи на стільці, руки з гантелями 

на колінах, тильні сторони кистей звернені до колін, в руках 

гантелі. Згинання і розгинання рук в кистьових суглобах 30-40 с 

або 20-30 повторень. 

31. Те ж, що у вправі 36, але тильні сторони кистей 

обернені догори. 

32. Віджимання від підлоги на пальцях рук з 

відштовхуванням від підлоги і хлопками долонями. Виконується 

декілька підходів по 12-15 віджимань. 

33. Вихідне положення: вис на поперечині широким 

хватом, підтягування ніг до перекладини. Вправа виконується 10-

15 разів в підході. 

34. Пересування у баскетбольній стойці 45-60 с: вперед, в 

сторони і назад, долаючи опір гумового джгута, який закріплений 

одним кінцем до гравця на поясі, а іншим – на шведській стінці. 

35. Гравець стає на гімнастичні лавки, що стоять 

паралельно на відстані 40- 50 см між ними. На підлозі між лавками 

– гиря 24 або 32 кг. Гравець береться за гирю і вистрибує з гирею 

15-20 раз підряд. 

 

2.3 Загальна витривалість баскетболістів 

Витривалість – це здатність спортсмена впродовж 

встановленого часу гри діяти у високому темпі. Вона визначається 

станом центральної нервової системи, функціональною 

підготовленістю, стійкістю фізичних якостей і рухових навичок до 

збиваючого впливу стомлення, а також психологічною стійкістю. 

Ациклічний характер рухів у баскетболі ускладнює 

формування динамічного стереотипу в діяльності дихальної, 

серцево-судинної і центральної нервової систем. Для того, щоб 

підготувати організм до подібної роботи, необхідно вправи з 

інтенсивним навантаженням чергувати з вправами з малими 

навантаженнями, а також застосовувати великі навантаження на 
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початку тренувального зайняття і змінювати характер вправ. 

Стійкість ігрових рухових навичок підвищується шляхом 

вдосконалення основних технічних прийомів в умовах значної 

втоми після інтенсивних спеціальних або загальнорозвиваючих 

вправ. У ході тренувального заняття середньої інтенсивності з 

вдосконалення техніки необхідно включати 2-3 рази 5-7-хвилинні 

комплекси простих циклічних вправ високої інтенсивності. Такі 

переключення підвищують загальний тонус зайняття, дозволяють 

зняти нервове напруження і поступово підвищують здатність 

центральної нервової системи гравця переносити об'єм складних 

вправ, що постійно збільшується. 

Фахівці вважають, що баскетболісту для збереження як в 

одному матчі, так і упродовж всього змагального періоду 

стабільної і ефективної техніки, швидкого тактичного мислення 

необхідно розвивати як загальну, так і спеціальну витривалість, 

відповідно до етапу тренування (Е.Р. Яхонтов, 1978; В.А. 

Калачигин, 1994; Махамед Абдель Вахад Махамед, 1995; Ю.М. 

Портнов, 1997). 

Усі сучасні методи тренування загальної витривалості 

можуть бути зведені до наступних форм тренувальної роботи : 

1. Одноразова безперервна робота (рівномірна або змінна) 

2. Переривчаста робота, що повторюється через певні 

інтервали відпочинку. 

До першої з вказаних форм тренувальної роботи 

відносяться методи безперервної роботи, змінної роботи (фартлек) 

і одноразової граничної роботи (дистанційно-темпова робота). До 

форми переривчастої роботи слід віднести метод повторно-

темпової роботи і різні модифікації інтервального тренування. 

Для методу тривалої безперервної роботи найбільш 

характерним є помірний темп виконання вправи упродовж 

великого проміжку часу (від 30 хв. і більше). Найпоширенішою 

вправою для розвитку загальної витривалості є біг. Тренування в 

тривалому безперервному бігу у великому об'ємі повинне 

проводитися на першому етапі підготовчого періоду, коли 

закладаються основи загальної витривалості. Такого роду робота 
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може мати місце з метою відновлення після участі в напружених 

турнірах, де баскетболісти отримали значний об'єм анаеробного 

навантаження, а також для підтримки досягнутого рівня аеробної 

витривалості. 

Крім того, для розвитку загальної витривалості в 

тренувальному занятті застосовуються фізичні вправи циклічного 

характеру (ходьба, пересування на лижах, ковзанах та ін.) помірної 

інтенсивності в рівномірному темпі, а також вправи ациклічного 

характеру, яким надається штучно-циклічний характер шляхом 

повторень (присідання, нахили, віджимання в упорі лежачи, 

стрибки та ін.). Метод рівномірного тренування дозволяє давати 

гравцям помірне навантаження і легко регулювати його. 

Проте тривала рівномірна робота монотонна, і 

баскетболісти не завжди охоче її виконують. Ефективною формою 

тренування є фартлек – біг з різною швидкістю у великому об'ємі 

по пересіченій місцевості. 

Метод одноразової граничної (дистанційно-темпової) 

роботи застосовується також з метою перевірки працездатності 

баскетболістів. Наприклад, виконання тесту Купера або бігу на 

3000 м з урахуванням часу пробігання дистанції. 

Перемінна робота, що повторюється через певні інтервали 

відпочинку, разом з підвищенням аеробних можливостей 

баскетболістів впливає на анаеробні можливості спортсменів. 

Впливаючи на анаеробні можливості з метою їх збільшення, 

потрібно вирішувати два завдання: 1) підвищити енергетичні 

можливості креатин фосфатного механізму; 2) поліпшити 

гліколітичний механізм. Це означає, що покращується не лише 

загальна, але і швидкісна витривалість. 

Для вирішення цих завдань застосовуються методи 

повторного та інтервального тренування. Ці методи ґрунтуються 

на одному принципі – поділ усієї роботи на окремі періоди, що 

виконуються через певні інтервали відпочинку. У повторному 

методі тренування інтервали відпочинку довільні: баскетболіст 

перед кожним новим повторенням відпочиває до відносно повного 

відновлення сил. 
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У інтервальному методі тренування паузи відпочинку 

суворо дозовані, їх тривалість встановлюється така, щоб 

підтримати необхідний рівень фізіологічних змін в організмі. У 

повторному методі можуть бути використані як короткі, так і довгі 

дистанції, які долаються на високій швидкості. Число повторень 

зазвичай невелике. Характер фізіологічної дії визначається 

виключно самою вправою – довжиною дистанції і швидкістю її 

проходження. 

Удосконалюючи таку якість, як витривалість, необхідно 

пам'ятати про навантаження, величина якого визначається залежно 

від віку та індивідуальних особливостей баскетболістів. 

Міру навантаження можна охарактеризувати: 

1. Тривалістю вправи. 

2. Інтенсивністю вправи. 

3. Числом повторення вправи. 

4. Тривалістю інтервалів відпочинку. 

5. Характером відпочинку (активний, пасивний). 

Набуття високого рівня розвитку загальної витривалості 

необхідно розглядати як базу для всебічної фізичної підготовки, 

головного чинника у досягненні повноцінного фізичного розвитку 

і формування організму. 

 

2.4 Гнучкість як одна з найважливіших фізичних 

якостей баскетболістів 

Гнучкість відображає морфофункціональні властивості 

опорно-рухового апарату, що визначають міру рухливості його 

ланок.  

Здатність баскетболіста виконувати рухи з великою 

амплітудою в деякій мірі визначає легкість і свободу виконання 

технічних прийомів, їх швидкість і точність. Свобода рухів, 

гнучкість, уміння розслаблятися створюють базу для освоєння 

складнокоординаційних прийомів баскетболу. 

Розрізняють два види гнучкості – активну і пасивну. 

Активна гнучкість характеризується мірою рухливості, що виникає 

в результаті м'язових зусиль спортсмена, і має найбільше 
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практичне значення, оскільки вона значною мірою реалізується 

при виконанні фізичних вправ. Пасивна гнучкість – рухливість 

внаслідок дії зовнішніх сил на частину тіла, що задіяна у русі та є 

резервом для збільшення активної рухливості в суглобах. 

У баскетболі особливо важливо є гнучкість у 

гомілковостопному суглобі, променезап'ястковому, ліктьовому, 

плечовому, тазостегновому, шийному хребцях. Щоб досягнути 

найбільшої рухливості в суглобах, необхідно постійно розвивати 

пасивну рухливість і підйомну силу м'язів, що забезпечують рух в 

цих суглобах. 

Розвитку пасивної рухливості сприяють наступні вправи, 

які забезпечують приріст рухливості в суглобах за рахунок 

поліпшення розтяжності м'язово-зв'язкового апарату : 

1. Пасивні рухи, що виконуються з обтяженням, за 

допомогою партнера, гумового еспандера або амортизатору, з 

використанням власної сили (притягування тулуба до ніг, згинання 

кисті іншою рукою ті ін). 

2. Пасивні рухи на снарядах (як обтяження 

використовується власна маса тіла). 

3. Активні рухи (різні махи, ривки і нахили), що 

виконуються з повною амплітудою без предмету і з предметом. 

4. Статичні вправи на утримання. 

Підвищення активної рухливості в якому-небудь русі, 

можливо досягнути за рахунок збільшення пасивної рухливості і 

збільшення максимальної сили. Для розвитку активної рухливості 

в тренуванні можна використати метод динамічних зусиль.  

Для розвитку активної рухливості застосовуються також 

вправи із зовнішнім опором – вага предметів, протидія партнера, 

опір пружних предметів, статичні (ізометричні) силові вправи, що 

виконуються у вигляді максимальних напружень, тривалістю 4-6 с. 

В цих вправах основна увага приділяється досягненню необхідної 

міри перевантаження в розтягуваних м'язах, яка повинна 

відповідати максимальній амплітуді руху в певному напрямку з 

фіксацією кінцевого положення впродовж декількох секунд. 

У тренувальному циклі можна керуватися наступними 
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методичними положеннями: на першому етапі підготовчого 

періоду переважно розвивається пасивна рухливість в суглобах, на 

другому – активна, в передзмагальному і змагальному періодах – і 

пасивна і активна. 

Виховання гнучкості як пасивної, так і активної у 

баскетболістів проходить два етапи: перший – спеціалізований 

розвиток рухливості в суглобах з метою досягнення максимальної 

амплітуди в тих рухах, які сприяють якнайшвидшому оволодінню 

спортивною технікою; другий – підтримка досягнутого рівня 

рухливості суглобів. Вправи на гнучкість необхідно виконувати 

серіями в наступній послідовності: для суглобів верхніх кінцівок, 

тулуба і нижніх кінцівок, а потім вправи на розслаблення. 

Таблиця 2 

Величина навантаження при виконанні вправ на гнучкість 

Суглоби Вид гнучкості Число повторень 

Для розвитку 

гнучкості 

Для підтримання 

рівня розвитку 

гнучкості 

Хребта  пасивна 40-45 40-50 

 активна 80-90 40-50 

Променевозап’ясний  пасивна 40-50 20-30 

 активна 90-100 40-50 

Ліктьовий  пасивна 20-25 15-20 

 активна 60-70 30-40 

Плечовий  пасивна 30-40 15-20 

 активна 50-60 30-40 

Тазостегневий пасивна 25-30 30-40 

 активна 60-70 30-40 

Колінний  пасивна 15-30 30-40 

 активна 50-60 30-40 

Гомілковостопний  пасивна 10-15 10-15 

 активна 20-25 10-15 

 

Ведучий метод при використанні вправ на гнучкість 

вважається повторний. Здатність до розслаблення м’язів у 

баскетболістів повинна розвиватися стосовно кидкових і 

метальних рухів. Напруженість м'язів плечового поясу, кисті, 
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спини ускладнює засвоєння техніки рухів, обмежує її варіативність 

й ефективність.  

М'ягкість, розкутість, маневреність потрібні баскетболістам 

при пересуваннях і стрибках, особливо при приземленні, у момент, 

коли гравець готується до активних повторних дій. 

Для оволодіння умінням розслаблятися застосовують 

вправи, при виконанні яких використовується маса окремих частин 

тіла, що знаходяться у більш високому становищі по відношенню 

до майданчика. Уміння розслабляти основні групи м'язів, що 

забезпечують ігрові дії, формується у баскетболістів за допомогою 

наступних вправ: 

1. Струшування кистей у різних вихідних положеннях рук. 

2. Розмахування вільно опущеними руками з поворотами 

тулуба направо і наліво. 

3. Стрибки на місці або розслаблений біг підтюпцем з 

вільно опущеними руками. 

4. Перенесення ваги тіла по черзі з однієї ноги на іншу, 

швидко згинаючи коліно вільної ноги, не відриваючи пальців ніг 

від підлоги. 

5. Піднімання і опускання стегна двома руками до грудей 

(гомілка і стопа розслаблені). 

6. Стрибки на місці на одній нозі з вільним розгойдуванням 

розслабленою ногою. 

7. Розслаблене похитування тулубом в нахилі вперед, руки 

вільно опущені. 

Головним засобом для розвитку гнучкості є вправи на 

розтягування, що виконуються з амплітудою, яка послідовно 

збільшується, повторні пружні рухи з невеликими обтяженнями, 

вправи за допомогою партнера. 

Ці вправи виконуються серіями з 3-5 рухів, з постійним 

збільшенням амплітуди і темпу, з використанням сил інерції. 

Загальна кількість повторень для кожної групи суглобів повинна 

поступово зростати (від 15-20 повторень в першому зайнятті до 60-

80 через два місяці). 
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2.5 Координаційні здібностей баскетболістів 

Для баскетболіста надзвичайно важливі 

висококоординовані дії з м'ячем у безопорному положенні і в 

умовах, що швидко змінюються, характеризуються складними і 

проміжними положеннями тіла. 

Без достатнього розвитку спритності неможливо точно і 

швидко аналізувати ситуацію, що склалася у грі, вибрати найбільш 

доцільні технічні прийоми і тактичні шляхи, виконувати складні за 

координацією дії. 

Критеріями спритності є координаційна складність 

рухового завдання; точність його виконання (тимчасова, 

просторова, силова); час, необхідний для оволодіння цим рівнем 

точності, або мінімальний час від моменту зміни обстановки до 

початку руху у відповідь. 

В процесі вдосконалення координаційних здібностей 

використовують різноманітні методичні прийоми: 

- виконання звичних вправ з незвичних початкових 

положень; 

- дзеркальне виконання вправ в зворотному порядку; 

- створення незвичних умов виконання, наприклад, стрибки 

на містку з передачами двох м'ячів між гравцями; 

- зміна просторових меж виконання вправи в умовах 

щільного захисту, в ситуаціях 1х2, 2х4, 3х5 та ін.; 

- зміни в діях суперника. 

Виховання спритності складається з тренування здібностей 

засвоювати координаційно складні дії і перебудовувати рухову 

діяльність відповідно до вимог ситуації, що несподівано 

змінюється, на майданчику. Істотне значення при цьому має 

вибіркове вдосконалення здібності точно сприймати свої дії у 

просторі та часі, підтримуючи рівновагу, раціонально чергувати 

напруження і розслаблення, що є надзвичайно важливим для 

баскетболістів. 

У річному тренувальному циклі вправи для розвитку 

спритності застосовуються переважно в другому етапі 

підготовчого періоду. У змагальний період частіше застосовують 
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вправи в розвитку швидкості з одночасним виконанням технічних 

прийомів і вирішенням тактичних завдань. Виконуються вправи на 

спритність руху пальців рук, на здатність виконувати одночасно 

два, три завдання, двома, трьома м'ячами. 

Основними засобами вдосконалення координаційних 

здібностей є різні акробатичні, гімнастичні і лекгоатлетичні вправи 

з елементами техніки передач, ловлі і кидків м'яча. 

Для розвитку спритності використовуються різні 

акробатичні вправи, спеціальні вправи з різних вихідних положень, 

а також складні комбіновані вправи з м'ячем. Зміна навантажень, 

які спрямовані на розвиток спритності, повинна відбуватися 

завдяки підвищенні координаційних труднощів, а саме, точності у 

виконанні рухів, їх взаємної узгодженості залежно від зміни 

ігрової ситуації. Безумовно сама гра сприяє розвитку координації і 

спритності, проте, без спеціальних вправ обійтися важко.  

Працювати над цією якістю необхідно постійно 

застосовуючи у тренувальному процесі нові, складніші вправи 

(А.Я. Гомельський, 1991). 

Загальні вправи для розвитку спритності: 

1. Перекид вперед через голову з попереднім стрибком на 

зігнуті в ліктях руки. Засвоївши вправу, можна робити до 10 

перекидів підряд. 

2. Перекид назад через голову з падінням на зігнуту в лікті 

руку. 

3. Ті ж перекиди, що у вправі 1-2, але в сторони. 

4. Падіння назад і швидке вставання. 

5. Падіння вперед і швидке вставання. 

6. Гімнастичне колесо вліво і управо. 

7. Стійка на голові, спочатку з опорою біля стіни. 

8. Стійка на руках. 

9. Ходьба на руках 

10. Стрибки на батуті з поворотом на 180-360º з падінням 

на спину, на коліна, на живіт, з поворотами на 180 і 360º, сальто 

вперед і назад. Після приземлення – миттєво встати. Можна 

ускладнити вправу: у вищій точці стрибка гравець ловить м'яч і 
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віддає пас. 

11. На лінії штрафного кидка встановлюється гімнастичний 

підкидний місток. Гравець розбігається і, відштовхуючись, закидає 

м'яч в кільце згори. Складніший варіант вправи: в час розбігу 

гравець веде м'яч, а кидок виконує з поворотом. 

12. Кидок у кошик з обертанням м'яча навколо корпусу (1 

або 2 рази) під час двох кроків. 

Спеціальні вправи для розвитку спритності: 

1. Стрибки на місці з поворотами на 90 і 180 градусів з 

веденням одного або двох м'ячів. 

2. Ривок з веденням одного або двох м'ячів на 5- 6 м, 

перекид вперед з м'ячем в руках і знову ривок. 

3. Ходьба на руках, м'яч котиться перед собою. Партнер 

підтримує ноги. 

4. Командна естафета у бігу на руках (як у вправі 3). 

Довжина етапу – до 30м. 

5. Передачі м'яча біля стіни в парах зі зміною місць. 

Виконуються одним м'ячем. 

6. Ривок з веденням м'яча від центру до лінії штрафного 

кидка, перекид вперед з м'ячем в руках і кидок у кошик. 

7. Серійні стрибки через бар'єри з веденням м'яча. 

8. Ривок з веденням м'яча на 5-6 м, стрибок через 

гімнастичного козла з підкидної дошки з м'ячем в руках. 

9. Гра в «квача» з веденням м'яча кожним гравцем.  

10. Різні види бігу з одночасним веденням двох м'ячів: з 

високим підняттям стегна, викидаючи прямі ноги вперед, з 

стрибками на двох ногах і на одній нозі та ін. 

11. Передачі м'яча в парах з супротивом. Гравці в парі 

передають один одному м'яч об підлогу, відстань між ними 4-5 м. 

Захисник намагається перехопити м'яч. Вправа виконується 

спочатку на місці, потім в русі. 

12. Те ж, що і у вправі 11. Передачі виконуються від 

грудей. Завдання захисника – ухилитися від м'яча. 

13. Гра в «квачі» в парах з веденням м'яча двома гравцями. 

14. Гра в «квачі» в передачах. Двоє що водять передають 
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один одному м'яч і намагаються доторкнутися м’ячем інших 

гравців, не випускаючи його з рук. Гравець, до якого доторкнулися 

м’ячем, приєднується до тих, що водять. 

15. М'яч котиться по землі з постійною швидкістю. Гравці 

перестрибують через м'яч на одній або двох ногах. Проводиться як 

змагання: перемагає той, хто зробить більше стрибків від лицьової 

до центральної або протилежної лицьової лінії. 

16. Стрибки через бар'єри з ловлею і передачею м'яча. 

Гравець перестрибує через 10-12 бар'єрів, що стоять підряд. Під 

час кожного стрибка він ловить і віддає м'яч. 

17. Стрибки через гімнастичні лавки з веденням м'яча. 

Стрибки виконуються на одній або двох ногах, боком або спиною. 

18. Гравець здійснює ривок на 5-6 м з веденням м'яча, а 

потім, підстрибуючи з підкидного містка, що стоїть під кільцем, 

забиває м'яч в кільце згори. 

19. Те ж, що у вправі 18. Перед кидком гравець виконує в 

повітрі поворот на 90 º або 180 º. 

20. Стрибки через гімнастичну лавку з одночасними 

передачами м’яча в стіну. Виконуються одним або двома м'ячами.  

21. Стрибки через скакалку з веденням м'яча. Гравці, що 

крутять скакалку, теж ведуть м'яч.  

22. Стрибки через довгу скакалку в парах з передачами 

м'яча. Гравці, що крутять скакалку, теж віддають пас один одному. 

23. Кидки у кошик після швидкого ведення з поворотом на 

90 º і 180 º. 

24. Гравець виконує два кроки після швидкого ведення і 

робить два оберти м'ячем навколо корпусу. 

25. Два гравці знаходяться на протилежних лініях 

штрафного кидка. За сигналом тренера вони виконують перекид 

вперед і здійснюють ривок до центру майданчику, де лежить м'яч. 

Гравець, що оволодів м'ячем, атакує вказане тренером кільце. 
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