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Львівський державний університет фізичної культури 
Анотація. Для встановлення ефективності авторської тренувальної програми з баскетболу було 

проведено педагогічний експеримент. Перевірка дозволила виявити достовірне зростання результатів як у 
хлопців, так і у дівчат загальної фізичної («човниковий біг 4x9 м», «стрибок у довжину з місця», «згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи», «нахил уперед з положення сидячи») та технічної підготовленості («пе-
редача м'яча в ціль» та «ведення м'яча»), а також тенденцію до поліпшення результатів загальної фізичної 
підготовленості («біг на місці 5 с» (хлопці, дівчата) та технічної підготовленості («кидок м'яча в кільце з 
місця»). 
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Постановка проблеми. Спеціальна Олімпіада - найбільша у світі програма тренувань і 
змагань для людей із вадами інтелекту. Спортсмени з понад як 170 країн світу беруть участь у 
літніх і зимових Всесвітніх іграх Спеціальних Олімпіад. 

Для організації тренувального процесу спортсменів з вадами інтелекту в рамках руху 
Спеціальних Олімпіад з 1981 року видаються тренувальні програми з усіх офіційних видів 
спорту [1, 4]. Ураховуючи накопичений досвід, з 2004 року по нині Міжнародна організація 
Спеціальних Олімпіад оновлює наявний тренувальні програми. Проте фахівці [2, 3, 10] вва-
жають, що офіційні тренувальні програми потребують суттєвого удосконалення. Таким чином, 
на сьогодні залишається важливим науково-практичне завдання щодо поліпшення якості ме-
тодичного забезпечення процесу підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад із пріоритет-
но-репрезентативних в Україні видів спорту, відповідно до загальних закономірностей підго-
товки спортсменів і нозологічними особливостями спортсменів із вадами інтелекту [2, 3, 10]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно відзначити, що у спеціальній лі-
тературі відсутні ґрунтовні рекомендації щодо методики спортивного тренування осіб із ва-
дами інтелекту [1, 4]. У працях фахівців в основному представлено інформацію щодо історії 
та організації діяльності організації спеціальних Олімпіад у системі Міжнародного олімпійсь-
кого руху [1, 4, 8]. Переважна більшість робіт стосується поліпшення фізичної працездатності 
дітей цієї нозологічної групи впродовж навчального року в межах навчального процесу. У ро-
ботах H.JI. Літош, А. А. Саханенко та Т.В. Сальнікової розглянуто проблематику загальної фі-
зичної підготовки й удосконалення координаційних можливостей розумово відсталих школя-
рів [7, 11, 12] У дослідженнях Ю.І .Вісковатова та Л.Л .Харченко висвітлюються особливості 
моторики дітей з затримкою розумового розвитку, а також зміст їх попередньої рухової під-
готовки [5, 13]. У працях C.B. Гончаренка охарактеризовано дидактичні особливості прове-
дення тренувальних занять і розроблено методичні положення для тренерів Спеціальної 
Олімпіади [6]. 

Мета нашого дослідження полягає в експериментальній перевірці ефективності автор-
ської тренувальної програми з баскетболу для спортсменів з вадами інтелекту. 

Методи та організація дослідження. У роботі використано такі методи дослідження: 
теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент і 
методи математичної статистики. 

Для перевірки ефективності авторської тренувальної програми з баскетболу проведено 
педагогічний експеримент у період від жовтня до грудня 2012 року на базі спеціальної освіт-
ньої школи-інтернату для дітей із вадами в розумовому розвитку (м. Краковець). У дослід-
женні взяло участь 15 спортсменів (8 хлопців та 7 дівчат) віком від 12 до 15 років. Спеціаль-
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ний досвід тренувань і змагальної діяльності з баскетболу в них був відсутній, окрім шкільної 
програми. Спортсмени, які брали участь у педагогічному експерименті мали легку розумову 
відсталість, дві дівчинки мали синдром Дауна. Тренувальні заняття проводив учитель фізич-
ного виховання цього навчального закладу тричі на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця) 
тривалістю півтори години в позаурочний час, відповідно до змісту авторської тренувальної 
програми, при систематичному відвідувані дослідника. 

Необхідно зазначити, що розроблена тренувальна програма пройшла експертне оціню-
вання, після внесення виправлень за рекомендаціями експертів визначено можливість її експе-
риментального впровадження. При її складанні враховано результати аналізу наявних програм 
Спеціальних Олімпіад [2, 10]. У розробленій програмі, на відміну від чинної, здійснено систе-
матизацію основних навичок із баскетболу, визначено раціональну послідовність вирішення 
завдань відповідно до закономірностей формування навичок і розвитку фізичних якостей. 

Результати дослідження та їх обговорення. Особливості гри в баскетбол обумовлю-
ють різноманітність рухів і дій під час тренувальної та змагальної діяльності. Характерна для 
баскетболу швидка зміна ігрових ситуацій на майданчику сприяє різносторонньому фізично-
му розвитку, розвитку функцій аналізаторів. Також, розвивається концентрація, переключен-
ня та стійкість уваги. 

В авторській тренувальній програмі для оволодіння спортсменам запропоновані такі 
види робіт: ведення м'яча, ловіння та передачі м'яча, кидки м'яча в кошик, зупинки, перемі-
щення, повороти, опанування стійки нападаючого та захисника, ігрова практика. 

Програмою передбачений паралельний вплив на оволодіння технічними навичками та 
поліпшення фізичної підготовленості спортсменів. У програмі пропонується п'ять комплексів 
вправ для загального розвитку і три комплекси вправ на гнучкість і розслаблення. Навчаль-
ний матеріал у програмі подано таким чином, що тренерові надається змога обрати вправи за 
рівнем складності відповідно до індивідуальних можливостей спортсменів для засвоєння тех-
нічних прийомів. 

Оцінювання ефективності авторської тренувальної програми з баскетболу передбачає 
порівняння вихідного й отриманого внаслідок її застосування рівня підготовленості спорт-
сменів. Контроль за показниками загальної фізичної підготовленості (до і після педагогічного 
експерименту) проводився для виявлення впливу тренувальної програми на рівень розвитку 
рухових якостей спортсменів з вадами інтелекту. Оцінювання ефективності тренувальної про-
грами здійснювалася також за показниками технічної підготовленості спортсменів, що прово-
дилася до початку педагогічного експерименту, після четвертого, шостого та восьмого тижнів 
тренувань. 

Програма контролю загальної фізичної та технічної підготовленості містила тестові зав-
дання, які вписувалися в контекст підготовки спортсменів з вадами інтелекту та при мініма-
льній кількості випробувань давали максимум інформації. Крім того, обрані тести, відповіда-
ють нозологічним особливостям спортсменів Спеціальних Олімпіад, тобто вони достатньо 
прості доступні для проведення та не вимагають складної підготовки. 

До педагогічного експерименту з перевірки ефективності авторської тренувальної про-
грами з баскетболу були залучені хлопці й дівчата. Оскільки об'єднання результатів тесту-
вання загальної фізичної підготовленості хлопців і дівчат до однієї групи є некоректним, ре-
зультати спортсменів з цього виду контролю були поділені на дві частини (за тендерною озна-
кою). Ураховуючи те, що величини вибірок сформованих груп є меншими за 10 осіб, для 
опрацювання отриманих показників загальної фізичної підготовленості спортсменів з вадами 
інтелекту (хлопців і дівчат) використовувався метод непараметричної статистики - критерій 
Вілкоксона для зв'язаних вибірок [9] (табл. 1, 2). 

Зіставлення результатів тестування загальної фізичної підготовленості хлопців до та пі-
сля педагогічного експерименту свідчать про поліпшення її рівня. Так, істотне поліпшення 
результатів (р<0,05) спостерігається при виконанні таких тестів: «човниковий біг 4x9 м» (3,7%), 
«стрибок у довжину з місця» (3,4%), «згинання й розгинання рук в упорі лежачи» (12,3%) та 
«нахил вперед з положення сидячи» (83,3%). У тестовій вправі «біг на місці 5 с» приріст резу-
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льтату становить 6,9%, який є недостовірним. Можемо припустити, що недостовірне зро-
стання гнучкості пов'язане із недостатньою тривалістю впливу, і є підставою для рекоменда-
цій щодо розширення базової підготовки, адже 8-тижневий вплив не дозволяє забезпечити 
вирішення всього комплексу завдань підготовки. Разом з тим, відзначається позитивна тенде-
нція в результатах хлопців отриманих упродовж педагогічного експерименту. 

Таблиця 1 
Показники загальної фізичної підготовленості спортсменів (хлопці) 

з вадами інтелекту (п=8) 

№ Тестові завдання 

Результати спортсменів 
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1 Біг на місці 5 с, 
частота 

18,25±2,25 19,50±1,77 6,9 10,5 >0,05 

2 Човниковий біг 4 х 9 м, 
с 

13,21±1,10 12,74±0,97 3,7 3 <0,05 

3 Стрибок у довжину з місця, 
см 

167,50±9,74 173,10±10,11 3,4 4 <0,05 

4 Згинання й розгинання рук 
в упорі лежачи, рази 

19,38±7,65 21,75±8,80 12,3 2 <0,05 

5 Нахил уперед з положення сидячи, 
см 

0,75±5,70 1,38±5,10 83,3 3 <0,05 

Примітка. * \ ^ р н т = 5 при р<0,05. 

Таблиця 2 
Показники загальної фізичної підготовленості спортсменів (дівчата) 

з вадами інтелекту (п=7) 

№ Вправа 

Результати спортсменів 

Зр
ос

та
нн

я 
ре

зу
ль

та
ті

в 
(%

) 

* 

й-
£ 

Іс
то

тн
іс

ть
 з

м
ін

и 
№ Вправа 

ДО 
експерименту 

після 
експерименту 

Зр
ос

та
нн

я 
ре

зу
ль

та
ті

в 
(%

) 

* 

й-
£ 

Іс
то

тн
іс

ть
 з

м
ін

и 
№ Вправа 

М±8В Зр
ос

та
нн

я 
ре

зу
ль

та
ті

в 
(%

) 

* 

й-
£ 

Іс
то

тн
іс

ть
 з

м
ін

и 

1 Біг на місці 5 с, 
частота 

17,42±2,23 18,00±2,58 3,3 5,5 >0,05 

2 Човниковий біг 4 х 9 м, 
с 

13,14±1,51 12,57±1,51 4,5 . 1 <0,05 

3 Стрибок у довжину з місця, 
см 

153,29±27,15 158,14±27,30 3,2 3 <0,05 

4 Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи, рази 

14,43±5,86 16,86±5,49 16,8 3 <0,05 

5 Нахил уперед з положення сидячи, 
см 

5,14±9,44 5,86±9,01 13,9 3 <0,05 

Примітка. * \Укрит= 3 при р<0,05. 

Порівняння результатів тестувань загальної фізичної підготовленості дівчат до та після 
педагогічного експерименту дозволяє стверджувати про її поліпшення. Так, істотне зростання 
результатів (р<0,05) спостерігається при виконанні тестів «човниковий біг 4x9 м» (4,5%), «стри-
бок у довжину з місця» (3,1%), «згинання й розгинання рук в упорі лежачи» (16,9%) та «нахил 
уперед з положення сидячи»(13,9%). Зростання результатів у тесті «біг на місці 5 с» (3,3%) не 
достовірне, що є підставою для рекомендації (як і у випадку з підгрупою хлопців) збільшення 
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тривалості базової підготовка для отримання достовірних позитивних змін. Разом із тим у ді-
вчат також відзначається тенденція до поліпшення результату отриманого впродовж експе-
рименту. 

Визначення показників технічної підготовленості проводилося за програмою «Індивіду-
альна майстерність», яка є рекомендованою Міжнародною організацію Спеціальних Олімпіад 
та передбачає виконання трьох тестових завдань: «передача м'яча в ціль», «ведення м'яча» та 
«кидок м'яча у кільце з місця». Розроблені тести мають стандартизовану систему оцінювання: 
у тесті «передача м'яча в ціль» фіксувався час (с), за який спортсмени виконувати п'ять влу-
чень у позначений на стіні квадрат, у тесті «ведення м'яча» фіксувався час (с), за який спорт-
смени долали дистанцію 10 м, виконуючи ведення м'яча однією рукою не виходячи за вста-
новлені межі «коридору», у тесті «кидок м'яча у кільце з місця» фіксувалась кількість попа-
дань (рази), які спортсмени влучили в кільце з різних точок (2 м, 2,5 м та 3 м від щита). 

Для опрацювання результатів, отриманих після проведення педагогічного експерименту 
й перевірки ефективності авторської програми за показниками технічної підготовленості ми 
застосовували метод двофакторного дисперсійного аналізу при кореляції даних (табл. 3). 

Таблиця З 
Аналіз результатів контролю технічної підготовленості 

у процесі педагогічного експерименту (п=15) (до педагогічного експерименту, 
після 4-го, 6-ого та 8-го тижнів тренувань) 

№ Тести 
(НО: ц1=ц2=ц3^ц4) № Тести 

істотність змін 
1 Передача м'яча в ціль 3,565 р<0,05 
2 Ведення м'яча / 4,810 р<0,01 
3 Кидок м'яча у кільце з місця 1,332 р>0,05 

Примітка. Ц « ^ 2,827 при р<0,05; Ікрит= 4,285 при р<0,01. 

Так, у вправах «передача м'яча в ціль» та «ведення м'яча» спостерігається достовірне 
поліпшення результатів на рівні істотності 0,05. Поліпшення результатів у вправі «кидок м'я-
ча у кільце з місця» є недостовірним. Можемо припустити, що такий результат, спричинений 
важкістю засвоєння техніки цієї вправи впродовж восьмитижневого періоду тренувань, необ-
хідністю виконувати її точно та влучно, вимагає більш тривалого вдосконалення, особливо 
враховуючи низький, нозологічно детермінований рівень координаційних здібностей спорт-
сменів з вадами інтелекту. 

Висновок. Ефективність авторської тренувальної програми з баскетболу підтверджу-
ється поліпшенням показників загальної фізичної підготовленості як хлопців, так і дівчат. 
Зростання результатів у тестах «човниковий біг 4x9 м», «стрибок у довжину з місця», «нахил 
вперед із положення сидячи», «згинання й розгинання рук в упорі лежачи» та «нахил вперед з 
положення сидячи» є достовірним (р<0,05) як у хлопців, так і у дівчат. У тесті «біг на місці 
5 с» як у хлопців, так і у дівчат зростання результатів є недостовірним, проте виявлено тенде-
нцію до їх поліпшення (6,9% та 3,3% відповідно). 

Ефективність авторської тренувальної програми з баскетболу підтверджується також 
поліпшенням показників технічної підготовленості. Виявлено достовірне зростання результа-
тів у тестах «передача м'яча в ціль» та «ведення м'яча» на рівні істотності (р<0,05). У тестовій 
вправі «кидок м'яча в кільце з місця» спостерігається тенденція до поліпшення. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
АВТОРСКОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Ольга ПАВЛОСЬ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Для установления эффективности авторской тренировочной программы по баскетболу был 
проведен педагогический эксперимент. Проверка позволила выявить достоверный прирост результатов как у 
мальчиков, так и девочек общей физической («челночный бег 4x9 м», «прыжок в длину с места», «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа», «наклон вперед из положения сидя») и технической подготовленности («передача 
мяча в цель»и «ведение мяча»), а также тенденцию к улучшению результатов общей физической («бег на месте 5 
с») и технической подготовленности («бросок мяча в кольцо с места»). 

Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочная программа, нарушения интеллекта, баскет-
бол, общая физическая подготовленность, техническая подготовленность. 
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RESULTS OF EXPERIMENT CHECKING 
WHICH WAS CONDUCTED ON THE AUTHOR'S TRAINING PROGRAM IN BASKETBALL 

FOR ATHLETES WITH MENTAL DISABILITIES 

Olha PAVLOS 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract: To in order to establish the effectiveness of the author's basketball training program was conducted the 
pedagogical experiment. The results helped to identify reliable increase of general physical preparedness ("4x9 m shuttle 
run", "jump from a place", "bending and straightening the arms the in a lying position", "forward benoling in a seated posi-
tion") aswellas technical preparedness ("throw the ball into the basket" and "dribbling") and the tendency to improve ge-
neral physical preparedness ("running at the same place for 5 s." (boys, girls)) as well as technical preparedness ("throw 
the ball into the basket from place"). 

Key words: Special Olympics, training program, mental disabilities, basketball, general physical preparedness, 
technical preparedness. ; 


