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УДК 796.323.2-055.2 

Микола Лихожон, Євгеній Стрикаленко, Олег Шалар  

(Херсон) 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ  

У ШВИДКІСНО-СИЛОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ 

 

У статті представлені результати розробки та впровадження нестандартного 

пристрою для розвитку швидкісно-силових здібностей юних баскетболістів. Доведено, що 

застосування допоміжного обладнання при тренуванні баскетболістів дозволяє значно 

підвищити рівень розвитку фізичних якостей, а саме швидкісно-силових. 

Ключові слова: баскетбол, тренування, методика, тренажер, тести, вправи. 

 

The article presents the results of the development and implementation of a non-standard 

device for the development of speed-strength abilities of young basketball players. It has been 

proved that the use of auxiliary equipment in training basketball players can significantly increase 

the level of development of physical qualities, namely speed-strength 

Key words: basketball, training, methodology, simulator, tests, exercises. 

 

Постановка проблеми. Безперервно зростаюча конкуренція на міжнародній спортивній 

арені покладає на фахівців (тренерів, науковці, провідних гравців) завдання щодо розробки 

нових принципів ведення спортивної боротьби у грі в баскетбол [2, 3, 4].  

Тренувальний процес є своєрідною спортивною грамотою. Якщо тренування прищеплює 

необхідні уміння й навички, викликає у юних спортсменів інтерес і задоволеність, то він і 

формує у них стійку звичку займатися спортом. Відомо, що ефективність тренування в 

першу чергу залежить від того, наскільки послідовно тренер буде дотримуватись 

визначеного плану, використовувати найбільш раціональні форми організації тренувального 

процесу 5, 6, 7. 

На думку провідних фахівців галузі Е.Ю. Дорошенко та П.О. Шалфєєва, високий рівень 

розвитку сучасного баскетболу потребує вирішення проблем організації навчально-

тренувального процесу, використання найбільш досконалих форм, методів і засобів 

тренування [1]. 

Але мало навчитися на тренуваннях стрибати, бігати та ін. Потрібно все це робити 

якісно, з великою користю для досягнення великих результатів 9, 10. Тому великі 

можливості для підвищення ефективності тренувального процесу, успішного розвитку у 

баскетболістів необхідної фізичної та технічної підготовки відкриває систематичне 

використання тренером технічних засобів навчання, що допомагає йому об'єктивно 

оцінювати рівень підготовленості юних баскетболістів. 

Мета дослідження: розробка та впровадження нестандартного пристрою для розвитку 

швидкісно-силових здібностей юних баскетболістів. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні прийняли участь юні баскетболісти 

Каланчакського району Херсонської області віком 15-16 років. Експериментальну групу 

складали вихованці Каланчакської ДЮСШ, контрольну групу №1 – гравці збірної 

баскетбольної команди ЗОШ №1, контрольну групу №2 – юні спортсмени баскетбольної 

секції ЗОШ №3. Тренувальні заняття у всіх групах тривали по 1,5 години три рази на 

тиждень. Тривалість дослідження: вересень-листопад 2020 року. Методика тренувальних 

занять в контрольних групах будувалася за «Навчальною програмою факультативу з 

баскетболу для учнів 5-11 класів» 6.  

У експериментальній групі тренувальні заняття проводилися за «Програмою секційної 

(гурткової) роботи з баскетболу» 7 з використанням нестандартного тренажеру «Батут» 

сконструйованого із автомобільних покришок. Згідно методики удосконалення швидкісно-
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силових та координаційних здібностей юних баскетболістів в кінці основної частини 

виконувалася низка стрибкових вправ. А саме: 

1. Стрибки довільні. 

2. Стрибки вгору 15-20 см від кришки батуту. 

3. Стрибки на максимальну висоту. 

4. Стрибки з наростаючим темпом та висотою до рахунку “вісім” з поступовим 

зменшенням темпу та зниженням висоти при рахунку в зворотній послідовності. 

5. Стрибки довільні (з поворотами наліво, направо та ін.). 

Кількість повторень кожної вправи залежить від підготовленості юних спортсменів. 

Рівень розвитку швидкісно-силових здібностей визначався за допомогою стрибкових 

тестів ‒ стрибок у довжину з місця та стрибок вгору з місця. 

Показники рівня розвитку швидкісно-силових здібностей в контрольних та 

експериментальній групах на початку дослідження представлені на рисунку 1. 

1 ‒ показники стрибок у довжину з місця; 2 ‒ показники стрибка вгору з місця. 

Рис. 1. Результати тестування рівня розвитку швидкісно-силових здібностей  

після першого тестування 
 

При аналізі результатів першого тестування бачимо, що рівень розвитку швидкісно-

силових здібностей за тестом стрибок у довжину з місця дещо більший у представників 

експериментальної та контрольної групи № 2, але різниця, як між даними групами так і між 

контрольною групою № 1 дуже незначна і коливається в межах 1-2 см. 

За тестом стрибок вгору з місця спостерігається дещо подібна тенденція: так показники 

експериментальної групи кращі ніж показники контрольних груп, але різниця складає всього 

2-3 см., що на нашу думку не є значним і суттєвим. 

Таким чином після першого тестування ми можемо зробити певний висновок: 

незважаючи на той факт, що діти займаються в різних групах та у різних тренерів, рівень 

розвитку швидкісно-силових здібностей суттєво не відрізняється в жодній групі. 

На наступному етапі нашого дослідження ми спостерігали за проведенням занять в усіх 

групах дослідження. Зазначимо, що контрольні групи № 1 та № 2 займались у своїх тренерів 

за власно розробленими методиками, але без застосування будь-яких допоміжних приладів 

для розвитку рухових здібностей. Експериментальна група ж займалась у тренера-викладача 

Петра Івановича С., який в своїх тренування крім загально прийнятих вправ для розвитку 

спеціальної фізичної підготовленості використовував вправи на нестандартному, власно 

розробленому, пристрої спрямованому на розвиток саме швидкісно-силових здібностей. 

Відмітимо, що заняття в усіх групах проводилися протягом трьох місяців з однаковою 

кількістю занять в тижні. По закінченню експерименту нами було проведено повторне 

тестування рівня розвитку швидкісно-силових здібностей за тими ж самими тестами. 

198,33 

42,67 

197,6 

42,13 

198,67 

45,67 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

1 2 

Контрольна №2 Контрольна №1 Експериментальна 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

138 

Аналізуючи показники тестування рівня розвитку швидкісно-силових здібностей 

зазначимо, що на відміну від першого спостереження в тесті стрибок у довжину з місця 

найкращі результати мали юнаки з експериментальної групи (М ± m = 213,75) дещо менший 

з контрольної групи № 2 (М ± m = 203,17) та найгірший у представників першої контрольної 

групи (М ± m = 201,73). Відмітимо, що в показниках тесту стрибок вгору з місця 

спостерігається подібна тенденція ─ найкращій результат у юнаків з експериментальної 

групи (М ± m = 52,67), а найгірший у баскетболістів з контрольної групи № 1 (М ± m = 

45,07).  

 
1 ‒ показники стрибка у довжину з місця; 2 ‒ показники стрибка вгору з місця. 

Рис. 2. Результати тестування рівня розвитку швидкісно-силових здібностей  

після повторного тестування 
 

Визначивши результати повторного тестування та порівнявши їх між собою ми 

визначили достовірність розходжень між середніми значеннями. Результати порівняння, які 

проводились за допомогою крітерія Стьюдента, представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Порівняння рівня розвитку швидкісно-силових здібностей  

після повторного тестування 

Групи порівняння 

Середнє значення 

експериментальної 

групи 

Середнє значення 

контрольної 

групи 

t-крітерій Р 

Стрибок у довжину з місця 

Експериментальна група 

(n=12) – контрольна група 

№ 1 (n=15) 

213,75 201,73 2,962 р < 0,05 

Експериментальна група 

(n=12) – контрольна група 

№ 2 (n=12) 

213,75 203,17 1,541 р  0,05 

Стрибок вгору з місця 

Експериментальна група 

(n=12) – контрольна група 

№ 1 (n=15) 

52,67 45,07 1,754 р  0,05 

Експериментальна група 

(n=12) – контрольна група 

№ 2 (n=12) 

52,67 46,5 1,623 р  0,05 
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Після проведення математичного аналізу ми отримали наступне: розходження між 

результатами контрольної групи № 1 та експериментальної групи за тестом стрибок у 

довжину з місця виявилися достовірними (t = 2,962 при р < 0,05); між контрольною № 2 та 

експериментальної не достовірними (t = 1,541 при р > 0,05). За тестом стрибок вгору з місця 

достовірних розходжень не встановлено в жодному з порівнянь (КГ № 1 – ЕГ t = 1,754 при р 

> 0,05; КГ № 2 – ЕГ t = 1,623 при р > 0,05). 

Таким чином після проведення більш глибокого математичного аналізу ми бачимо, що в 

експериментальній групі результати тесту стрибок у довжину з місця завдяки використанню 

нестандартного обладнання виявився достовірно кращим. В усіх інших тестових 

випробуваннях розходження виявилися не достовірними.  

Висновки. Визначивши рівень фізичної підготовленості баскетболістів після повторного 

тестування зазначимо, що рівень розвитку швидкісно-силових здібностей в усіх групах 

дослідження змінився на краще, при чому показники тесту стрибок в довжину з місця в 

експериментальній групі достовірно кращій ніж в першій контрольній групі. Аналіз рівня 

приросту результатів показав, що в експериментальній групі рівень приросту достовірно 

більший, як за показниками тесту стрибок в довжину з місця так і тесту стрибок вгору з 

місця. 

Експериментально доведено, що застосування допоміжного обладнання при тренуванні 

баскетболістів дозволяє значно підвищити рівень розвитку рухових здібностей, а саме 

швидкісно-силових. 
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ПРІОРИТЕТИ У ВИБОРІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» 

 

Сучасні дослідження свідчать про те, що стан індивідуального здоров’я студентів 

бажає бути кращим, а їх рухова активність є недостатньою. Причини цього явища є 

найрізноманітніші, а саме: постійне збільшення навчального навантаження, недостатня 

кількість програмових занять з фізичного виховання, дорога вартість сучасних фітнес 

послуг та ін. Крім того, традиційна форма занять з фізичного виховання не сприяє 

зацікавленості студентів до процесу фізкультурно-оздоровчої діяльності, що передбачає 

здобуття відповідного комплексу знань, вмінь та навичок. 

Ключові слова: фізичне виховання, рухова активність, фізкультурно-оздоровча 

діяльність, майбутні фізичні терапевти, види масового спорту. 

 

Recent research shows that the state of students health worsens and their physical activity is 

insufficient. The reasons for this phenomenon are various: constant increase in academic workload, 

insufficient number of Physical Education classes included in the curriculum, high cost of modern 

fitness services, etc. In addition, the traditional form of Physical Education lessons does not 

contribute to the students' growth of interest in the process of physical culture and health activities, 

which involves the acquisition of an appropriate set of knowledge, skills and abilities. 

Key words: physical education, physical activity, physical culture and health-improving 

activity, future physical therapists, kinds of mass sports. 

 

Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. Необхідність 

оздоровчої спрямованості фізичного виховання в умовах навчання у вищому медичному 

навчальному закладі викликана ситуацією, що склалася зі станом здоров’я населення 

України. За рекомендаціями ВООЗ, для підтримки оптимальної життєдіяльності студентів є 

необхідність в щоденній фізичній активності помірної та високої інтенсивності мінімум 60 

хвилин на добу [2, с. 134; 4, с. 401]. 

Однак, спостереження за руховою активністю студентів із 105 країн свідчать про те, що 

близько 80 % не досягають рекомендованого рівня. Не випадково сьогодні в документах 

ВООЗ заходи по підвищенню рухової активності населення Європи визнаються в якості 

одного із найбільш економічно ефективних підходів охорони здоров’я населення. При цьому 

в інформаційному бюлетені з фізичної активності для держав-членів Європейського союзу в 

Європейському регіоні ВООЗ (2018) визначено орієнтири популяризації фізичної активності 

серед молоді в галузі освіти. В умовах розбудови національної системи фізичного виховання 

важливого значення набуває врахування інтересів студентів щодо свідомого вибору 

фізкультурно-оздоровчої діяльності [1, 3, 5, 6]. 

http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2020.01008
http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2020.01008
http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2021.01034
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