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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОКІТНГ; ' І 

Актуальність теми. Останнім часом в У краТні"баскетїюл"пос і дає одне з 
провідних місць серед спортивних ігор за розвитком, популярністю, організацією та 
прагненням країни проводити міжнародні змагання високого рівня (чемпіонат 
Європи серед юніорів 2014 року, Донецьк; Євробаскет-2015 серед дорослих 
національних збірних). Не дивлячись на високий рівень організації та проведення 
чемпіонату Європи серед кадетів у Києві у 2013 році, рівень гри вітчизняної збірної 
команди кадетів значно поступається провідним командам такого ж віку з Іспанії, 
Сербії та ін. Це підтверджує той факт, що підготовка юних гравців до 16 років не 
відповідає міжнародним стандартам (О.О. Мітова, В.В. Василенко, 2011; 
В.М Корягін, 2011; P.O. Сушко, 2012). 

Крім того, українські клубні дитячі команди («Дніпро-ДВУФК» 
(м. Дніпропетровськ), «Хімік» (м. Південний), «Черкаські мавпи» (м. Черкаси), 
починаючи з 13-14 років, беруть участь у змаганнях Європейської дитячої 
баскетбольної ліги, але, на жаль, не можуть продемонструвати високий рівень 
ефективності виконання техніко-тактичних дій у змагальній діяльності, особливо 
тих, що вимагають прояву швидкісно-силових якостей (кидки в стрибку, підбори, 

^ перехоплення тощо). 
Дослідження (І.А. Горбашев, 1984; В.А. Данилов, 1996; І.В. Єрьомін, 2007; 

Л.В. Костикова, 2011; О.В. Сисоєв, 2012 та ін.) свідчать про те, що на сучасному 
етапі розвитку спортивних ігор ефективність техніко-тактичнігх дій залежить від 
багатьох чинників, провідним з яких є швидкісно-силова підготовленість 
спортсменів. 

Тенденція до участі баскетболістів у змаганнях європейського рівня з 13-14 
років призводить до прискорення розподілу гравців за ігровим амплуа вже на егапі 
попередньої базової підготовки. У зв'язку зі збільшенням об'єму змагальної 
діяльності та зі специфікою техніко-тактичних дій гравців різного амплуа 
відбувається зниження обсягів спеціальної фізичної підготовки у річному циклі, що 
не враховано у сучасній навчальній програмі для ДЮСШ (1999 p.). 

Практичне вирішення окресленої проблеми вимагає розробки більш сучасних 
методик, спрямованих на розвиток швидкісно-силових якостей, з урахуванням 
диференційованого підходу залежно від ігрової спеціалізації, морфо-
функціональних особливостей та сенситивних періодів розвитку фізичних якостей 
(М.М. Безмилов, 2010; Ал Тай Хусейн, 2012; І.Г. Максименко, 2013, 
Е.Ю. Дорошенко, 2013). 

Аналіз наукових джерел дозволив з'ясувати лише окремі аспекти зазначеної 
проблеми, які стосуються передусім баскетболістів високої кваліфікації 
(Т.В. Вознюк, 2005; Ж.Л. Козіна, 2010; В.І.Кулаков, 2012). Слід зауважити, що 
диференціація засобів підготовки у зв'язку з ігровим амплуа має особливе значення 
(П.В. Кашук, 2003; Н.В. Соніна, 2009), це стосується і диференціювання у розвитку 
основних компонентів швидкісно-силової підготовленості протягом річного циклу. 

Отже, обґрунтування, розробка та експериментальне впровадження методики 
швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років, яка передбачає 
диференційований розподіл тренувальних засобів і навантажень залежно від 



2 

ігрового амплуа та враховує період річного циклу підготовки, характер 
кореляційного зв'язку рівня технічної підготовленості з окремими компонентами 
їхнього фізичного розвитку, сприятиме підвищенню ефективності змагальної 
діяльності юних гравців. Розв'язання окресленої проблеми є вкрай актуальними і 
має практичне значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної 
політики, спорту і туризму України у межах теми 1.2.16. «Оптимізація навчально-
тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 
010Ш001889); згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту за темою 2.1.8. «Науково-методичні підходи вдосконалення навчально-
тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації в різних видах спорту» 
(номер державної реєстрації 0106Ш1 1727) та Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту на 2011-2015 рр. за темою 2.6. «Теоретико-методичні засади удосконалення 
тренувального процесу та змагальної діяльності у структурі багаторічної підготовки 
спортсменів» (номер державної реєстрації 011Ш001168). Роль автора полягає у 
розробці методики швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років 
залежно від ігрового амплуа на етапі попередньої базової підготовки. 

Мета дослідження - науково обґрунтувати, розробити та експериментально 
перевірити методику швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років 
залежно від ігрового амплуа для підвищення ефективності змагальної діяльності. 

Завдання дослідження: 
1. За даними спеціальної науково-методичної літератури вивчити сучасний 

стан проблеми підвищення ефективності швидкісно-силової підготовки 
баскетболістів залежно від ігрового амплуа в річному циклі підготовки. 

2. Дослідити техніко-тактичні дії під час змагальної діяльності та структуру 
спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів 13-14 років з урахуванням 
ігрового амплуа. 

3. Визначити взаємозв'язок між показниками техніко-тактичних дій і рівнем 
фізичного розвитку юних баскетболістів залежно від ігрового амплуа. 

4. Розробити, експериментально обґрунтувати та визначити ефективність 
методики швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років різного ігрового 
амплуа у річному циклі. 

Об'єкт дослідження — навчально-тренувальний процес баскетболістів на етапі 
попередньої базової підготовки. 

Предмет дослідження - швидкісно-силова підготовка баскетболістів 
13-14 років різного ігрового амплуа. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та одержання 
об'єктивних даних у роботі використано такі методи дослідження: аналіз та 
узагальнення науково-методичних літературних джерел, даних мережі Інтернет, 
педагогічне спостереження та аналіз змагальної діяльності, педагогічне тестування, 
метод антропометрії, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що у дисертації 
вперше: 

- розроблено й обґрунтовано методику швидкісно-силової підготовки 
баскетболістів 13-14 років на етапі попередньої базової підготовки, яка передбачає 
раціональний розподіл засобів та обсягів тренувальних навантажень залежно від 
ігрового амплуа для покращення ефективності виконання техніко-тактичних дій під 
час змагальної діяльності; 

- на основі факторного аналізу структури спеціальної фізичної 
підготовленості на етапі попередньої базової підготовки визначено провідні фізичні 
якості, рівень розвитку яких впливає на ефективність змагальної діяльності юних 
баскетболістів залежно від ігрового амплуа. 

Доповнено дані про: 
- взаємозв'язок між показниками техніко-тактичних дій і рівнем фізичного 

розвитку юних баскетболістів різного ігрового амплуа; 
- ефективність та результативність техніко-тактичних дій баскетболістів 13-14 

років залежно від ігрового амплуа; 
-уявлення про сучасні засоби, спрямовані на розвиток швидкісно-силових 

якостей баскетболістів 13-14 років різного ігрового амплуа на етапі попередньої 
базової підготовки. 

Практична значущість отриманих результатів полягає у розробці методики 
швидкісно-силової підготовки юних баскетболістів залежно від ігрового амплуа у 
річному циклі на етапі попередньої базової підготовки. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-тренувальний процес 
СДЮСШОР №5 м. Дніпропетровська та спортивного клубу «Академія - АМСУ» 
(м. Дніпропетровськ). 

Основні положення дисертації знайшли практичне застосування у 
навчальному процесі ДДІФКІС при викладанні дисциплін ((Теорія і методика 
обраного виду спорту» напрям підготовки «Спорт» (баскетбол), «Теорія спорту», 
«Теорія, методика підготовки спортсменів в олімпійському спорті», «Теорія і 
методика спортивного тренування», що засвідчують відповідні акти впровадження. 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні наукової проблеми, 
постановці мети та завдань дослідження, організації та самостійному проведенні 
теоретичної й експериментальної роботи, у проведенні кількісного та якісного 
аналізу змагальної діяльності, узагальненні отриманих результатів, розробці та 
впровадженні у навчально-тренувальний процес практичних рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення швидкісно-силової підготовки баскетболістів 
13-14 років залежно від ігрового амплуа на етапі попередньої біізової підготовки. У 
наукових публікаціях дисертантові належать організація і проведення 
експериментальних досліджень, статистична обробка даних, аналіз результатів та 
підготовка праць до друку. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень було представлено 
у доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях: «Молода спортивна 
наука України» (Львів, 2003, 2006, 2013), «Основні напрямки розвитку фізичної 
культури і спорту та фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2005, 2006, 2007, 
2012, 2013), «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту» (Харків, 2005), 
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«Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-
економічних і екологічних умовах» (Запоріжжя, 2005); Міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних 
досліджень» (Одеса, 2013), VI Міжнародній конференції молодих вчених «Молодь 
та Олімпійський рух» (Київ, 2013), XIV Міжнародній заочній науково-практичній 
конференції «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, 
2013). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 10 
одноосібних публікаціях, з яких 6 - у фахових виданнях України та 1 - у 
міжнародному збірнику. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Робота містить 24 
таблиці та 53 рисунки. Список використаної літератури становить 267 літературних 
джерел, з яких 131 праця іноземних авторів. Обсяг дисертації - 229 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність поставленої наукової проблеми, 

визначено мету, об'єкт і предмет дослідження, наведено методи дослідження, 
розкрито наукову новизну і практичну значущість одержаних результатів, 
відзначено особистий внесок здобувача, висвітлено сферу апробації результатів 
дисертації та зазначено кількість публікацій. 

У першому розділі «Сучасний стан проблеми підвищення ефективності 
швидкісно-силової підготовки юних баскетболістів» проаналізовано та 
узагальнено дані, що характеризують сучасні підходи, спрямовані на удосконалення 
швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового 
амплуа на етапі попередньої базової підготовки. 

У розділі проаналізовано особливості змагальної діяльності спортсменів 
різного ігрового амплуа, віку та кваліфікації у сучасному баскетболі. Наведено 
специфіку використання засобів і методів швидкісно-силової підготовки та 
організації тренувального процесу баскетболістів на етапі попередньої базової 
підготовки. Представлено дані щодо впливу рівня швидкісно-силової 
підготовленості юних баскетболістів на результативність та ефективність змагальної 
діяльності. 

За результатами проведеного аналізу виявлено, що, незважаючи на певну 
кількість досліджень стосовно розвитку фізичних якостей та вдосконалення 
швидкісно-силової підготовки спортсменів, є необхідність розширити та доповнити 
дані щодо диференційованого підходу планування навантажень різної 
спрямованості та методики розвитку швидкісно-силових якостей баскетболістів 
різного ігрового амплуа на етапі попередньої базової підготовки. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано та 
обґрунтовано методи дослідження, адекватні об'єкту, предмету, меті та завданням 
роботи, визначено доцільність застосування запропонованих методів, описано 
організацію дослідження. 

Аналіз та узагальнення даних науково-методичних джерел і мережі Інтернет 
проводився з метою узагальнення досвіду фахівців, які займаються вивченням теорії 
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та методики підготовки юних спортсменів. Для оцінки кількісно-якісних показників 
основних технічних елементів застосовано аналіз 256 протоколів статистичних 
даних змагальної діяльності юних баскетболістів різного ігрового амплуа. 
Педагогічне тестування проводилося ;ція визначення рівня фізичної і технічної 
підготовленості баскетболістів 13-14 років. Метод антропометрії використано для 
оцінки фізичного розвитку юних баскетболістів. Педагогічний експеримент полягав 
у впровадженні та визначенні ефективності розробленої методики швидкісно-
силової підготовки баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа на етапі 
попередньої базової підготовки у річному циклі. Усі дані було оброблено на 
персональному комп'ютері з використанням пакетів стандартних програм Excel, 
Statistica SPSS (Statistical Package for Social Science). 

Дослідження проводилося у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі 
олімпійського резерву №5 та спортивному клубі «АкадеміяАМСУ» 
М.Дніпропетровська протягом чотирьох послідовних та взаємозалежних етапів. 

На першому етапі дослідження (2002-2004 pp.) було вивчено стан науково-
методичної літератури з питання швидкісно-силової підготовки юних 
баскетболістів, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, 
розглянуто сучасні підходи до планування навчально-тренувального процесу юних 
баскетболістів. 

На другому етапі (2005-2007 pp.) за допомогою методу педагогічних 
спостережень проводився аналіз основних технічних елементів змагальної 
діяльності Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (13-14 років) - 8 ігор; аналіз 
статистичних протоколів міжнародних юнацьких змагань (13-14 років) - 8 ігор, 
інформаційних звітів чемпіонатів Європи серед кадетів (15-16 років) - 8 ігор і 
юніорів (19-20 років) - 8 ігор та чемпіонату світу серед національних чоловічих 
команд - 8 ігор. Було проведено констатуючий експеримент, спрямований на 
визначення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості 60 юних 
баскетболістів, а також на виявлення їх взаємозв'язку з основними технічними 
показниками змагальної діяльності. Було проведено факторний аналіз, спрямований 
на вивчення структури швидкісно-силової підготовленості, який дозволив науково 
обґрунтувати експериментальну методику швидкісно-силової' підготовки юних 
баскетболістів різного ігрового амплуа. 

На третьому етапі (2008-2010 pp.) був проведений педагогічний експеримент, 
у ході якого було визначено ефективність експериментальної методики. 
Баскетболістів 13-14 років, які брали участь в експерименті, було поділено на дві 
групи: експериментальну (30 спортсменів СДЮСШОР №5) та контрольну (30 
спортсменів СК «Академії - АМСУ»); розподіл за ігровим амплуа у кожній групі 
був такий: захисників - 1 1 , нападників - 1 1 , центрових - 8 Контрольна група 
чисельністю 30 спортсменів (11 захисників, 11 нападників та 8 центрових) займалася 
за навчальною програмою для ДЮСШ та СДЮСШОР з баскетболу. 

На четвертому етапі (2011-2013 pp.) було проведено обробку й аналіз 
отриманих результатів, порівняння результатів тестування баскетболістів 
контрольної та експериментальної груп, узагальнення результатів дослідження, 
формулювання висновків та оформлення дисертаційної роботи. 



У третьому розділі «Сучасні тенденції змагальної діяльності баскетболістів 
на етапі попередньої базової підготовки» представлено матеріали констатуючого 
експерименту. 

Аналіз показників техніко-тактичних дій, проведений на змаганнях 
Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (ВЮБЛ), дозволив визначити, що 
баскетболісти різних ігрових амплуа виконують різну кількість технічних дій у нападі та 
захисті (у середньому за гру) (табл.1). 

Таблиця 1 
Показники техніко-тактичних дій баскетболістів 13-14 років залежно від 

№ 
з/п 

Показники 
техніко-тактичних дій 

Захисники 
(п=22) 

Нападники 
(п=22) 

Центрові 
(п=16) 

1,-1« 
Р 

М , 
Р Р 

1. 2-очкові кидки, к-ть 42,77±2,9 39,91*2,3 43,91*5,5 0,64>0,05 0,28>0,05 0,83>0,05 
2. Влучні 2-очкові кидки, к-ть І7,91±2,0 17,23*2,0 18,05*3,4 0,33>0,01 0,07>0,05 0,38>0,05 
4. 3-очкові кидки, к-ть 25,05*3,3 14,18±3,6 8,45*2,4 3,17<0,01 5,28<0,001 2 ,170 ,05 
5. Влучні 3-очкові кидки, к-ть 6,41*1,3 3,41*1,5 2,27*0,9 2,59<0,01 3,81 <0,001 2,830,001 
6. Усі кидки з гри, к-ть 67,82*3,4 54,09*4,8 52,36*6,2 2,57<0,01 2 ,810,01 0,32>0,05 
7. Влучні кидки з гри, % 35,76*0,01 38,21±0,01 42,0*0,02 1,21>0,05 3,770,001 1,94 >0,05 

8. Результативні передачі, к-ть 15,27*1,5 10,50*1,7 7,73*1,1 3,08<0,01 4 ,740,001 4 ,720,001 

9. Перехоплення, к-ть 14,09*1,3 11,82±1,3 10,32*1,1 1,73>0,05 2 ,720 ,05 1,16>0,05 
10. Блок-шоти, к-ть 2,50*0,4 6,41±0,7 13,50*1,6 4,49<0,01 6,970,001 4,150,001 

11. Підбирання в захисті, к-ть 8,23*1,1 15,27*2,1 22,91*3,1 5,0К0,01 6 ,770,001 3 ,270,01 

12. Підбирання в атаці, к-ть 15,59*2,4 27,82*2,3 36,05*2,9 4,36<0,01 7 ,920,001 2 ,600 ,01 

13. Усі підбирання, к-ть 23,82*2,8 43,09*3,7 58,95*5,0 5,44<0,01 11,010,001 3,740,001 

Результати досліджень дозволяють констатувати, що вищі показники 
трьохочкових кидків, гольових передач, перехоплень м'яча (р<0,01) мають 
захисники. Для центрових гравців притаманні вищі показники підбирань м'яча і 
блок-шотів. 

Для визначення структури спеціальної фізичної підготовленості гравців різних 
амплуа (захисників, нападників і центрових) було проведено факторний аналіз 
експериментальних даних досліджуваних баскетболістів 13-14 років на 
загальногруповому рівні (табл.2). 

Таблиця 2 
Фактори, що визначають структуру спеціальної фізичної підготовленості 

баскетболістів 13-14 років різного ігрового амплуа 
Фактор Захисники Нападники Центрові Фактор 

% Ранг % Ранг % Ранг 
і Швидкісна витривалість 39,4 1 7,8 5 8,1 5 
1 Стартова швидкість 16,5 2 - - - -

Швидкісно-силові якості 9,8 3 15,7 2 12,2 4 
Спеціальні координаційні здібності 7,8 4 27,6 1 14,4 2 
Вибухова сила 7,4 5 8,8 4 11,0 3 
Відносна сила - - _ 6.0 6 6,3 7 
Швидкість - - 10,2 3 18,9 1 
Швидкісна сила - - 5.1 7 6,6 6 
Сума внеску до загальної дисперсії 80,9 - 81,2 1 77,5 -

Аналіз групування факторів дозволяє наголосити на наявних відмінностях 
структури спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів залежно від ігрового 
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амплуа: 
- у захисників визначається п'ятьма факторами, основні з яких відображають 

рівень розвитку швидкісної витривалості (39,4 %), стартової швидкості (16,5 %), 
швидкісно-силових якостей (9,8%), спеціальні координаційні здібності (7,8%), 
рівень вибухової сили (7,4%); 

- у нападників виявлено сім факторів, з числа яких найбільший внесок мають 
параметри, які відображають, насамперед, рівень спеціальних координаційних 
здібностей (27,6%), швидкісно-силових якостей (15,7%), швидкості (10,2%), 
вибухової сили (8,8%), швидкісної витривалості (7,8%), відносної сили (6,0%), 
швидкісної сили (5,1%); 

- у центрових визначено сім факторів, основними з яких є швидкість (18,9%), 
спеціальні координаційні здібності (14,4 %), швидкісно-силові якості (12,2%), 
вибухова сила (11,0 %), швидкісна витривалість (8,1%), швидкісна сила (6,6%), 
відносна сила (6,3%). 

Таким чином, проведений факторний аналіз структури спеціальної фізичної 
підготовленості свідчить про різну значущість окремих фізичних якостей для 
ефективності змагальної діяльності баскетболістів різних ігрових амплуа, що 
потребує диференційованого підходу до розвитку швидкісно-силових якостей. 

З метою виявлення взаємозв'язку між показниками фізичного розвитку та 
техніко-тактичними діями у досліджуваних баскетболістів на загальногруповому 
рівні нами був проведений кореляційний аналіз. 

Отримані дані дозволили констаїувати високий кореляційний взаємозв'язок 
між такими показниками: результативність 2-очкових кидків (г=0,53-0,57) з 
динамометрією правої та лівої руки; динамометрія лівої руки (г=0,50-0,52) із 
загальною кількістю кидків з гри та кількістю 2-очкових кидків; результативність 
штрафних кидків (г=0,50-0,53) з шириною тазу та динамометрією лівої руки; підбір 
на своєму щиті (г=0,52) з шириною плечей; перехоплення м'яча (г=0,56) з обхватом 
плеча. Також виявлено високі кореляційні взаємозв'язки у центрових, а саме: 
результативність 2-очкових кидків (г=0,54) з довжиною тіла; кількість 3-очкових 
кидків (г=0,57), результативність 3-очкових кидків (г=0,57), загальна кількість 
кидків з гри (г=0,62), результативність кидків з гри (г=0,55), результативність 
штрафних кидків (г=0,58), підбір на чужому щиті (г=0,51), кількість набраних очок 
(г=0,62) з окружністю грудної клітини. Середній взаємозв'язок встановили у 
більшості досліджуваних показників у баскетболістів усіх ігрових амплуа. 

Таким чином, кореляційний аналіз взаємозв'язку показників фізичного 
розвитку та основних техніко-тактичних дій змагальної діяльності свідчить про те, 
що антропометричні дані також є передумовою розвитку швидкісно-силових 
якостей нападників, центрових та захисників. 

Результати змагальної діяльності, показники факторного та кореляційного 
аналізів стали підґрунтям для розробки методики швидкісно-силової підготовки 
баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа на етапі попередньої базової 
підготовки у річному циклі. 

У четвертому розділі «Наукове обгрунтування методики швидкісно-
силової підготовки баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа» 
подано планування річного циклу підготовки, методику побудови мезоциклів та 
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мікроциклів підготовки юних баскетболістів різного ігрового амплуа, спрямованих 
на розвиток швидкісно-силових якостей; представлено динаміку результатів 
спеціальної фізичної та технічної підготовленості юних баскетболістів під впливом 
розробленої методики. 

При обґрунтуванні методики враховано особливості процесу підготовки юних 
баскетболістів, показники техніко-тактичних дій змагальної діяльності спортсменів 
різної кваліфікації, кількісно-якісні показники основних технічних елементів 
змагальної діяльності різного ігрового амплуа. 

Методику швидкісно-силової підготовки юних баскетболістів різного ігрового 
амплуа було розроблено на теоретико-методологічній основі, що включає: 
принципи спортивного тренування; теорію і методику спортивної підготовки в 
баскетболі; положення теорії та методики розвитку фізичних якостей юних 
спортсменів, дані про засоби і методи розвитку швидкісно-силових якостей для 
гравців різного ігрового амплуа на етапі попередньої базової підготовки. 

Експериментальна методика передбачала планування двох макроціклів 
протягом року, кожен з яких завершувався головними змаганнями. Відповідно до 
календаря змагань, перший і другий макроцикли відрізнялися за своїм змістом і 
тривалістю. У першому макроциклі підготовчий період було поділено на чотири 
мезоцикли: втягуючий, базовий, спеціально-підготовчий і передзмагальний; кожен з 
них мав свої завдання і тривав із серпня по листопад, змагальний період тривав з 
листопада по лютий. 

Підготовчий період у другому макроциклі тривав з кінця січня до кінця квітня 
і складався з двох мезоциклів: базового та спеціально-підготовчого. Завданням 
змагального періоду (початок травня - кінець червня) було збереження і підвищення 
досягнутого рівня спеціальної фізичної підготовленості. Побудова швидкісно-
силової підготовки в мезоциклах дозволила чітко спланувати навчально-
тренувальний процес, враховуючи головне завдання періоду та етапу підготовки, а 
також забезпечити оптимальну динаміку навантажень, раціональне поєднання 
різних методів і засобів підготовки (табл.З). 

Експериментальна методика планувалася за принципом перерозподілу часу та 
змісту спеціальної фізичної підготовки щомісяця зі збереженням основної кількості 
годин на рік (157) відповідно до навчальної програми СДЮСШОР. Планування 
швидкісно-силової підготовки здійснювалося з використанням блокової системи: 
кожен з блоків включав комплекси вправ, спрямованих на розвиток швидкісно-
силових якостей для гравців різного ігрового амплуа. 

Тренувальні блоки відповідали ігровій спеціалізації спортсменів і розрізнялися 
за змістом застосовуваних вправ, спрямованістю навантаження, регулювалися 
кількістю повторень, тривалістю виконання та інтервалів відпочинку та включали 
комплекси вправ залежно від специфіки структури швидкісно-силової 
підготовленості баскетболістів різних ігрових амплуа: для захисників - комплекси 
вправ з переважною спрямованістю на розвиток швидкісної витривалості та 
стартової швидкості; для нападників — комплекси вправ, насамперед, для розвитку 
спеціальної координації та швидкісно-силових якостей; для центрових включали 
комплекси вправ з переважною спрямованістю на розвиток швидкості, спеціальної 
координації, швидкісно-силових якостей. Усі вправи у кожному мікроциклі 
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відрізнялися: спрямованістю (на розвиток швидкісних, силових, швидкісно-силових 
якостей, швидкості та стрибучості), величиною навантаження (мала, середня, 
велика), спеціалізованим навантаженням (виконання вправ без м'яча та з м'ячем), 
тривалістю заняття (45-60 хв.), взаємодією з партнером. 

Таблиця З 
Структура методики швидкісно-силової підготовки баскетболістів 

13-14 років залежно від ігрового амплуа 
Періоди річного 

циклу,етап 
Типи 

мезоциклів Місяць Блоки вправ 

0 

1 

Підготовчий 
період -

загально-
підготовчий, 
спеціально-

підготовчий етап 

Втягуючий, 
базовий, 

спеціально-
підготовчий, 

передамагальний 

Серпень -
листопад 

Блок № 1. Вправи на розвиток стрибучості. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 15»/, 
Блок № 2. Вправи на розвиток сили. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 10% 
Блок № 3. Вправи на розвиток швидкісно-силових 
якостей. 
3 - 15%;Н-25%;Ц-10%. 
Блок № 4. Вправи на розвиток швидкості. 
3 - 20%; Н - 15%; Ц - 20% 
Блок № 5. Вправи на розвиток швидкісної 
витривалості. 
3 - 35%; Н - 10%; Ц - 10%. 
Блок № 6. Вправи на розвиток спеціальної 
координації. 
3 - 10%; Н - 30%; Ц - 15% 

0 

1 

Змагальний період Змагальний Листопад -
лютий 

Блок № 1. Вправи на розвиток стрибучості. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 15% 

II 
м

ак
ро

ци
кл

 

Підготовчий 
період - спеціально 

підготовчий етап 

Базовий, 
контрольно-
підготовчий 

Березень -
квітень 

Блок № 1. Вправи на розвиток стрибучості. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 15% 

Блок № 2. Вправи на розвиток сили. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 10%. 
Блок № 4. Вправи на розвиток швидкості. 
3 - 20%; Н - 15%; Ц - 20%. 
Блок № 5. Вправи на розвиток швидкісної 
витривалості. 
3 - 35%; Н - 10%; Ц - 10% 
Блок № 6. Вправи на розвиток спеціальної 
координації. 
3 - 10%; Н - 30%; Ц - 15% II 

м
ак

ро
ци

кл
 

Змагальний період Передзмагальний, 
змагальний 

Травень -
лигень 

Блок № 1. Вправи на розвиток стрибучості. 
3 - 10%; Н - 10%; Ц - 15% 

Блок №3. Вправи на розвиток швидкісно-силових 
якостей. 
3 - 1 5 % ; Н - 2 5 % ; Ц - 10% 

II 
м

ак
ро

ци
кл

 

Перехідний період Липень-
серпень 

Активний відпочинок, виконання індивідуальних 
завдань. Блок № 1-6 

Примітка. З - захисники; Н - нападники; Ц - центрові. 

Спеціально-підготовчі вправи, залежно від спрямованості, виконувалися в 
різних частинах тренувального заняття: швидкісні та швидкісно-силові - після 
розминки на початку основної частини, силові - у другій половині основної 
частини. Експериментальні заняття проводилися п'ять разів на тиждень при 
структурі мікроциклу 3-1-2-1. Усього за період експерименту у першому 
макроциклі було проведено 100 занять, у другому - 90 занять. 

З метою експериментальної оцінки ефективності розробленої нами методики 
швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового 
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амплуа було вивчено особливості динаміки рівня спеціальної фізичної та технічної 
підготовленості обох груп у річному циклі підготовки. 

Результати досліджень свідчать про суттєві зміни у показниках, які відбулися 
протягом педагогічного експерименту (табл. 4). 

Таблиця 4 
Показники спеціальної фізичної підготовленості юних баскетболістів 
різного ігрового амплуа експериментальної та контрольної груп 

до та після експе рименту ( х ± 8) 
Контрольна група (п=11) Експериментальна група (п=11) 

До експерименту Після експерименту До експерименту Після експерименту 
Центрові 

1,70*0,01 1,69*0,02 1,72*0,02 1,62*0,01** 
Нападники 

1,65*0,03 1,62*0,02 1,64*0,04 1,53*0,04 
Захисники 

1,65*0,01 1,60*0,01» 1,63*0,02 1,52*0,02** 
Центрові 

3,14*0,02 3,34*0,02 1 3,35*0,01 3,19*0,02** 
Нападники 

3,34*0,04 3,31*0,04 3,33*0,05 3,17±0,04* 
Захисники 

3,28±0,04 3,17*0,04 3,27*0,06 3,06*0.03* 
Центрові 

53 18±0.94 54,45*0,74 51,91*0,64 57,27*0,59** 
Нападники 

51 64*0,58 53,55*0,72 52,18*1,00 56,73*1,24* 
Захисники 

53 55*0,86 54,18*0,77 54.09*1,75 58,09*1,50 
Центрові 

2,20*0,03 2,22*0,01 2,18*0,03 2,29*0,02** 
Стрибок у довжину. Нападники 

см 2,23±0,04 2,25±0,04 2,27*0,03 2,36±0,04* 
Захисники 

2,27*0,03 2,26*0,02 2,28*0,04 2,36*0,03 
Цент НІНІ 

Згинання- 25.82*1,54 26,27*1,38 24.82*1,11 29,82*0,87** 
розгинання рук в Нападники 

} порі лежачи 23.73±0,75 24,91*0,77 22,82*0,67 27,73±1,05** 
за .30 с. к-ть разів Захисники 

28 45*1,97 26,73*1,19 27,00*1,90 31,45*1,77* 
Цент іові 

32.91*0,48 31,91*1,11 32,73*0,57 36,18*0,55** 
Серійна стрибучість Нападники 

за 20 с, к-ть разів 28.55*0,69 29,27*0,69 27,45*0,95 33,27±1,21* 
Захисники 

28.45*0,95 27,82*0,69 28,09*0,53 30,09*0,58* 
Примітка: * - вірогідність відмінностей при порівнянні показників до та після 

експерименту (р<0,05); ** - (р<0,001). 

Отримані дані вказують, що в експериментальній групі спостерігалися 
достовірні зміни у тестах «Біг 6 м» та «Біг 20 м» у центрових і захисників при 
р<0,05 - 0,001, у контрольній групі достовірні зміни були тільки у захисників за 
тестом «Біг 6 м». 

При аналізі показників вибухової сили у юних баскетболістів різного ігрового 
амплуа було отримано дані, достовірно (р<0,05) вищі в експериментальній групі, 
порівняно з баскетболістами контрольної групи. 
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Застосування запропонованої методики в експериментальній групі сприяло 
достовірним змінам у центрових (р<0,01) і нападників (р< 0,05) за тестами «Стрибок 
вгору з місця» та «Стрибок у довжину з місця». 

Оцінка швидкісно-силових якостей протягом усього експерименту свідчить 
про позитивну динаміку показників в експериментальній групі. Приріст показників 
у тесті «Згинання, розгинання рук в упорі лежачи за 30 с» спостерігався у центрових 
(р<0,001), нападників (р<0,001), захисників (р<0,05), у контрольній - достовірних 
змін не відбулося при р>0,05.Результати показників тесту «Серійна стрибучість за 
20 с» змінювалися протягом експерименту в експериментальній та контрольній 
групах. Отримані після експерименту дані вірогідно покращилися в 
експериментальній групі центрових (р<0,001), нападників (р<0,05), захисників 
(р<0,05), у контрольній - вірогідних змін не відбулося при р>0,05. 

Таблиця 5 
Показники технічної підготовленості юних баскетболістів різного 

ігрового амплуа експериментальної та контрольної груп до й після 
експерименту ( х ± Я) 

Контрольна група(п=11) Експериментальна група (п= 11) 
Тести До 

експерименту 
Після 

експерименту 
До експерименту Після експерименту 

Центрові 
22,45±0,79 23,55*0,69 21,82*1,18 26,18*0,55** 

40 кидків, к-ть разів 
Нападники 

40 кидків, к-ть разів 22,64±І,26 24,09*0,98 22,18*1,15 27,55*1,09** 
Захисники 

23,73*0,75 25,91*0,61* 24,73*0,95 28,36±0,77** 
Центрові 

55,73*2,29 60,0*1,63* 54,45*3,22 68.55*1,23** 
Відсоток влучення середніх Нападники 

кидків, (%) 57,55*2,82 58,27*2,15 55,18*3,33 67,91*1,94** 
Захисники 

58,09*2,74 60,45*2,30* 57,82*2,65 70,82*2,04** 
Центрові 

3,44*0.05 3,43*0,04 3,45*0,03 3,20*0,02** 

Ведення м яча 20 м, с 
Нападники 

Ведення м яча 20 м, с 3,47*0,06 3,42*0,05 3,39*0,10 3,20*0,08* 
Захисники 

3,30*0,04 3,23*0,03 3,23*0,04 3,03*0,05» 
Центрові 

19,28*0,57 19,11*0,56 20,06*0,49 18,17*0,17»* 
Переміщення V захисті Нападники 

6x5 м, с 19,35*0,40 18,95*0,36 19,45*0,53 17,96*0,21»» 
Захисники 

18,45*0,50 17,99*0,31 18,24*0,25 17,23*0,14»» 
Центрові 

8,91*0,10 8,87*0,08 9,12*0,15 8,49*0,07*» 

Переміщення у захисній Нападники 
стійці, с 8,83*0.17 8,71*0,15 8,87*0,15 8,32*0,11» 

Захисники 
8,71*0,08 | ,51*0,08 | 8,53*0,09 | 8,25*0,09** 

Примітка: * - вірогідність відмінностей при порівнянні показників до та після 
експерименту (р<0,05); ** - (р<0,001). 

Проведений педагогічний експеримент засвідчує ефективність розробленої 
методики, спрямованої на підвищення рівня досліджуваних факторів швидкісно-
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силової підготовки, в експериментальній групі за рахунок перерозподілу обсягів 
навантаження. 

За час експерименту у випробовуваних відбулися зміни рівня технічної 
підготовленості, набагато більше виражені в експериментальній групі, ніж у 
контрольній. Як свідчать дані таблиці 5, юні баскетболісти різного ігрового амплуа 
експериментальної групи наприкінці експерименту показали достовірно високі 
результати за всіма показниками. 

За тестом «40 кидків» покращилися показники в експериментальній групі у 
центрових, нападників, захисників (р<0,001), у контрольній групі - лише у 
захисників, але ці зміни не були достовірними (р>0,05). Показники у тесті «Відсоток 
влучення середніх кидків» в експериментальній групі після закінчення 
педагогічного експерименту вірогідно поліпшилися у центрових (р<0,001), 
нападників (р<0,001), захисників (р<0,001). У контрольній групі покращення 
зафіксовано у центрових та захисників (р<0,05). У тесті «Ведення м'яча 20 м» в 
експериментальній групі покращення показників несуттєве - у центрових (р<0,001), 
нападників (р<0,05) та захисників (р<0,05), а показники контрольної групи 
залишилися без достовірних змін (р>0,05). 

Таблиця 6 
Показники змагальної діяльності юних баскетболістів різного ігрового амплуа 

до та після педагогічного експерименту 

№ Показники 
техніко-такгичних дій 

Етап 
експерименту 

Ігрове амплуа № Показники 
техніко-такгичних дій 

Етап 
експерименту Захисники «.Р Нападники 1,Р Центрові ».Р 

1. Влучні 2-очкові кидки, к-ть До 18,55 3,04 
<0,01 

18,45 2,78 
<0,05 

17,55 4,70 
<0,001 1. Влучні 2-очкові кидки, к-ть Після 29,45 

3,04 
<0,01 28,18 

2,78 
<0,05 27,00 

4,70 
<0,001 

2. Влучні 2-очкові кидки , % До 42,0 7,92 
<0,001 

43,54 8,48 
<0,01 

41,9 10,78 
<0,001 2. Влучні 2-очкові кидки , % 

Після 73,4 
7,92 

<0,001 65,11 
8,48 

<0,01 68,6 
10,78 

<0,001 

3. 3-очкові кидки, к-ть До 25,00 2,24 
<0,05 

15,73 2,79 
<0,05 

8,91 3,20 
<0,01 

3. 3-очкові кидки, к-ть 
Після 14,45 

2,24 
<0,05 5,27 

2,79 
<0,05 2,73 

3,20 
<0,01 

4. Влучні 3-очкові кидки , % 
До 21,6 6,88 

<0,001 
32,54 3,03 

<0,05 
16,00 1,90 

>0,05 
4. Влучні 3-очкові кидки , % Після 62,5 

6,88 
<0,001 67,13 

3,03 
<0,05 39,9 

1,90 
>0,05 

5. Влучні кидки з гри, к-ть До 24,27 3,87 
<0,01 

22,73 2,40 
<0,05 

19,64 4,82 
<0,01 

5. Влучні кидки з гри, к-ть 
Після 38,36 

3,87 
<0,01 31,64 

2,40 
<0,05 28,36 

4,82 
<0,01 

б. Влучні кидки з гри, % До .. 34,44 12,4 
<0,001 

39,4 11,43 
<0,001 

39,0 10,92 
<0,001 

б. Влучні кидки з гри, % 
Після 69,25 

12,4 
<0,001 65,1 

11,43 
<0,001 67,64 

10,92 
<0,001 

7. Влучні штрафні кидки, к-ть До 9,09 2,74 
<0,05 

8,18 3,73 
<0,01 

9,64 3,20 
<0,01 7. Влучні штрафні кидки, к-ть 

Після 17,36 
2,74 

<0,05 15,64 
3,73 

<0,01 14,27 
3,20 

<0,01 

8. Влучні штрафні кидки, % До 46,8 9,82 
<0,001 

40,92 8,96 
<0,001 

43,7 7,96 
<0,001 

8. Влучні штрафні кидки, % Після 83 
9,82 

<0,001 74,39 
8,96 

<0,001 69,7 
7,96 

<0,001 

9. Втрати,к-ть До 19,55 2,27 
<0,05 

20,00 3,06 
<0,01 

25,55 2,27 
<0,05 9. Втрати,к-ть 

Після 16,82 
2,27 

<0,05 16,18 
3,06 

<0,01 18,55 
2,27 

<0,05 

10. Набрані очки, к-ть До 63,36 3,92 
<0,01 

57,91 2,72 
<0,01 

51,0 5,03 
<0,01 10. Набрані очки, к-ть 

Після 103,00 
3,92 

<0,01 82,36 
2,72 

<0,01 72,36 
5,03 

<0,01 

11. Перехоплення, к-ть, разів До 15,73 2,44 
<0,05 

12,55 1,12 
>0,05 

10,55 0,63 
>0,05 11. Перехоплення, к-ть, разів Після 19,91 

2,44 
<0,05 14,18 

1,12 
>0,05 11,82 

0,63 
>0,05 

12. Підбирання в захисті, к-ть До 9,64 0,91 
>0,05 

16,45 2,84 
<0,05 

24,00 2,28 
<0,05 12. Підбирання в захисті, к-ть Після 11,27 

0,91 
>0,05 21,36 

2,84 
<0,05 30,55 

2,28 
<0,05 

13. Усі підбирання, к-ть До 26,91 1,80 
>0,05 

47,64 0,48 
>0,05 

59,55 2,81 
<0,05 13. Усі підбирання, к-ть Після 31,27 

1,80 
>0,05 50,55 

0,48 
>0,05 72,73 

2,81 
<0,05 

14. Блок-шоти, к-ть До 3,18 1,78 
>0,05 

6,18 1,59 
>0,05 

13,64 2,78 
<0,05 14. Блок-шоти, к-ть Після 4,45 

1,78 
>0,05 8,45 

1,59 
>0,05 21,00 

2,78 
<0,05 
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Узагальнюючи вищенаведені дані, слід зазначити, що застосована у дисертації 
експериментальна методика сприяла підвищенню рівня швидкісно-силової 
підготовленості баскетболістів різного ігрового амплуа після педагогічного 
експерименту, що дозволило покращити ефективність виконання техніко-тактичних 
дій у змагальній діяльності. Динаміку показників змагальної діяльності 
представлено у таблиці 6. Було проанатізовано показники техніко-тактичних дій -
результативність і відсоток влучення 2-очкових, 3-очкових і штрафних кидків, а 
також кількість втрат і набраних очок гравцями, перехоплень та підборів на своєму 
щиті. Оцінка динаміки показників основних техніко-тактичних дій змагальної 
діяльності виявила достовірне поліпшення результативності та відсотка влучень 2-
очкових, 3-очкових кидків у захисників і нападників, позитивну динаміку 
поліпшення гри у центрових, покращення показників підборів, блок-шотів у 
центрових та перехоплення м'яча у захисників. Зафіксовано найкращі показники за 
результативністю та відсотком влучення штрафних кидків у гравців різного амплуа, 
а також зменшення кількості втрат м'яча. 

Одержані результати педагогічного експерименту свідчать про те, шо в 
експериментальній групі достатньо чітко спостерігається тенденція впевненого 
приросту рівня швидкісно-силової підготовленості баскетболістів різного ігрового 
амплуа і покращення їх технічної майстерності. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить про значні можливості 
підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей баскетболістів різного 
ігрового амплуа як основного чинника підвищення ефективності змагальної 
діяльності спортсменів. 

У п'ятому розділі дисертаційної роботи «Аналіз та узагальнення результатів 
дослідження» узагальнено результати проведеної роботи, подано характеристику 
повноти вирішення поставлених завдань дослідження, систематизовано дані 
експерименту, що підтверджують ефективність змагальної діяльності баскетболістів 
13-14 років залежно від ігрового амплуа. У ході дослідження було отримано три групи 
даних: дані, що підтверджують, доповнюють наявні розробки та абсолютно нові. 

Підтверджено: 
- дані ряду авторів (Т.В. Вознюк, 2005; C.B. Юрова, 2010; Е.Ю. Дорошенка, 

2011; М.М. Безмилова, 2012) про те, що для підвищення змагальної діяльності 
спеціальна фізична підготовка повинна мати чітку спеціалізовану спрямованість на 
розвиток найбільш значущих якостей для баскетболістів різного ігрового амплуа; 

- дані про кількісні та якісні показники змагальної діяльності баскетболістів 
13-14 років різного ігрового амплуа, що розширило уявлення про тенденції розвитку 
сучасного баскетболу (дані JI.B. Костікової, 1996; Н.В. Соніної, 2009; 
В.В. Троїцького, 2011). 

Доповнено дані про: 
-взаємозв'язок між показниками техніко-тактичних дій і рівнем фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості юних баскетболістів різного ігрового амплуа 
(О.М. Власова, 2004; А.О. Гайворонської, 2009; А. В. Орлова, 2010); 

- необхідність диференційованої підготовки баскетболістів 13-14 років, яка 
обумовлюється відмінностями швидкісно-силових якостей у гравців різного 
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ігрового амплуа (A.A. Ратнікова, 2006; І.В. Сініговця, 2007; Н.В. Соніної, 2009; 
A.B. Сергеєва, 2010); 

- ефективність та результативність основних техніко-тактичних дій змагальної 
діяльності баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа (Ж.Л. Козіної, 
2010; A.A. Аруцева, 2003; О.О. Мітової, 2010; О.В. Сисоева, 2012); 

-уявлення про сучасні засоби, спрямовані на розвиток швидкісно-силових 
якостей баскетболістів 13-14 років різного ігрового амплуа протягом року на етапі 
попередньої базової підготовки. 

Вперше: 
- розроблено й обгрунтовано методику швидкісно-силової підготовки 

баскетболістів 13-14 років на етапі попередньої базової підготовки, яка передбачає 
раціональний розподіл засобів та обсягів тренувальних навантажень залежно від 
ігрового амплуа для покращення ефективності виконання техніко-тактичних дій під 
час змагальної діяльності; 

- на основі факторного аналізу структури спеціальної фізичної 
підготовленості на етапі попередньої базової підготовки визначено провідні фізичні 
якості, рівень розвитку яких впливає на ефективність змагальної діяльності юних 
баскетболістів залежно від ігрового амплуа. 

ВИСНОВКИ 

1. За результатами проведеного аналізу науково-методичної літератури 
встановлено, що реалізація технічних дій баскетболістів під час змагальної 
діяльності потребує високого рівня прояву швидкісно-силових якостей. Попри 
наявність значної кількості досліджень, спрямованих на вдосконалення процесу 
спеціальної фізичної підготовки баскетболістів на різних етапах багаторічної 
підготовки, основною проблемою є пошук сучасних підходів до планування процесу 
швидкісно-силової підготовки у річному циклі на етапі попередньої базової 
підготовки з урахуванням раціонального застосування засобів залежно від 
специфіки змагальної діяльності гравців різного ігрового амплуа. 

2. У дисертації виявлено показники, які характеризують змагальну діяльність 
юних баскетболістів. За результатами кореляційного аналізу встановлено, що 
визначальними показниками змагальної діяльності для вказаного віку є кількість та 
результативність 2-очкових кидків (г=0,750, г=0,819, при р<0,01), кількість і 
результативність кидків з гри (г=0,673, г=0,736, при р<0,01), загальна кількість 
підборів (г=0,745, при р<0,01) кількість підборів на своєму та чужому щитах 
(г=0,660, г=0,756, при р<0,01), кількість перехоплень (г=0,545, при р<0,05) і гольових 
передач (г=0,551, при р<0,05). 

3. З'ясовано, що центрові, нападники та захисники за гру виконують різну 
кількість технічних дій змагальної діяльності: відповідно кількість 2-очкових кидків -
42,77; 39,91; 43,91; (р<0,05); результативність 2-очкових кидків - 17,91; 17,23; 18,05; 
(р<0,05); кількість 3-очкових кидків -25,05; 14,18; 8,45 (р<0,01); результативність 3-
очкових кидків - 6,41; 3,41; 2,27 (р<0,001); кількість кидків з гри - 67,82; 54, 09; 
52,36 (р<0,01); результативність кидків з гри-24 ,32 ; 20,64; 20,32 (р<0,05); кількість 
штрафних кидків - 20,45; 19,41;24,09 (р<0,05); результативність штрафних кидків -
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9,91; 8,55; 10,09(р<0,05); перехоплення - 14,09; 11,82; 10,32 (р<0,05); блок-шоти -
2,50; 6,41; 13, 50 (р<0,05); кількість підбирань з гри - 23,82; 43,09; 58,95 (р<0,05). 

4. У ході експериментального дослідження визначено структуру та зміст 
спеціальної фізичної підготовленості юних баскетболістів різних ігрових амплуа.: 

- структура спеціальної фізичної підготовленості захисників визначається 
п'ятьма факторами, провідні з яких відображають рівень розвитку швидкісної 
витривалості (39,4 %) та стартової швидкості (16,5 %); 

- структуру спеціальної фізичної підготовленості нападників визначають сім 
факторів, з числа яких найбільшу ваг/ мають ті, які відображають, насамперед, 
рівень спеціальних координаційних здібностей (27,6 %) та швидкісно-силових 
якостей (15,7 %); 

- спеціальну фізичну підготовленість центрових визначають сім факторів, 
провідними з яких є спеціальні координаційні здібності (14,4 %), вибухова сила 
(12,2 %), швидкісно-силові якості (11,0 %). 

5. Кореляційний аналіз на загальногруповому рівні визначив, що між 
основними показниками техніко-тактичних дій змагальної діяльності та рівнем 
фізичного розвитку при достовірності (р<0,05-0,01) у захисників існує слабкий 
(г=0,34-0,39) та середній взаємозв'язок (г=0,40-0,47). У нападників виявлено 
високий взаємозв'язок між показником результативності 2-очкових кидків (г=0,53-
0,57) та динамометрії правої та лівої ру ки; динамометрії лівої руки (г=0,50-0,52) із 
загальною кількістю кидків з гри та кількістю 2-очкових кидків; високий зв'язок 
результативності штрафних кидків (г=0.50-0,53) з шириною тазу та динамометрією 
лівої руки; підбору на своєму щиті (г=0,52) з шириною плечей; перехоплення м'яча 
(г=0,56) та обхвату плеча. Також виявлено високі кореляційні взаємозв'язки у 
центрових, а саме: результативність 2-очкових (г=0,54) з довжиною тіла; кількість 3-
х очкових кидків (г=0,57), результативність 3-очкових кидків (г=0,57), загальна 
кількість кидків з гри (г=0,62), результативність кидків з гри (г=0,55), 
результативність штрафних кидків (г=0,58), підбір на чужому щиті (г=0,51), 
кількість набраних очок (г=0,62) з окружністю грудної клітини. 

6. У дисертації розроблено та експериментально обґрунтовано методику 
швидкісно-силової підготовки баскетболістів ІЗ-14 років у річному циклі на етапі 
попередньої базової підготовки, яка побудована на основі раціонального 
застосування диференційованих засобів залежно від специфіки змагальної 
діяльності гравців різного ігрового амплуа. Експериментальна методика передбачає 
загальну кількість годин відповідно до чинної програми ДЮСШ 1999 року та 
містить перерозподіл змісту спеціальної фізичної підготовки, планування двох 
макроціклів протягом року, кожен з яких завершувався головними змаганнями. 
Відповідно до календаря змагань, перший і другий макроцикли відрізнялися за 
своїм змістом і тривалістю. У першому макроциклі підготовчий період було 
поділено на чотири мезоцикли: втягаючий, базовий, спецігльно-підготовчий і 
передзмагальний; кожен з них мав свої завдання і тривав із серпня по листопад, 
змагальний період тривав з листопада по лютий. В основу методики було покладено 
диференційований підхід до плащтзання швидкісно-силової підготовки з 
використанням блокової системи: кожен з блоків включав комплекси вправ, 
спрямованих на розвиток швидкісно-силових якостей для гравців різного ігрового 
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амплуа. Тренувальні блоки відповідали ігровій спеціалізації спортсменів і 
розрізнялися за змістом застосовуваних вправ. Спрямованість навантаження 
регулювалася кількістю повторень, тривалістю виконання та інтервалів відпочинку. 
Фізичні якості розвивалися залежно від значущості провідних факторів структури 
спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів різних ігрових амплуа. 

7. Експериментально підтверджено ефективність розробленої у дисертації 
методики. Встановлено, що під час педагогічного експерименту в 
експериментальній і контрольній групах досліджувані показники спеціальної 
фізичної підготовленості було покрашено, з перевагою в експериментальній групі. В 
експериментальній групі достовірно покращилися результати: 

- у центрових: тест 40 кидків (р<0,001); стрибок вгору (р<0,001); стрибок у 
довжину (р<0,001); біг 6м (р<0,001); відсоток влучення 10 середніх кидків (р<0,001); 
ведення м'яча 20 м (р<0,001); переміщення у захисній стійці (р<0,001); згинання, 
розгинання рук в упорі лежачи (р<0,001); переміщення у захисті 6x5 м (р<0,001); 
серійна стрибучість за 20 с (р<0,001). У контрольній групі достовірних змін не 
відбулося при р>0,05; 

- у нападників: тест 40 кидків (р<0,001); відсоток влучення 10 середніх кидків 
(р<0,001); біг 20 м (р<0,05); переміщення у захисній стійці (р<0,05); згинання, 
розгинання рук в упорі лежачи (р<0,001); переміщення у захисті 6x5м (р<0,001); 
серійна стрибучість за 20 с (р<0,05). У контрольній групі достовірних змін не 
відбулося при р>0,05; 

- у захисників: тест 40 кидків (р<0,001); відсоток влучення 10 середніх кидків 
(р<0,001); біг 20 м (р<0,05); біг 6 м (р<0,001); переміщення у захисті 6x5 м (р<0,001); 
ведення м'яча 20 м (р<0,001); переміщення у захисній стійці (р<0,001); серійна 
стрибучість за 20 с (р<0,05). У контрольній трупі достовірні зміни відбулися: у 
тестах біг 6 м (р<0,05); тест 40 кидків (р<0,05); відсоток середніх кидків (р<0,05). 

8. Дані, отримані у ході дослідження, підтвердили, що впровадження 
запропонованої методики швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років 
різного ігрового амплуа дозволило підвищити ефективність техніко-тактичних дій 
змагальної діяльності (р<0,05 - 0,001). 

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою науково 
обґрунтованих рекомендацій з удосконалення швидкісно-силових якостей на різних 
етапах багаторічної підготовки. 
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13-14 років різного ігрового амплуа в змагальній діяльності / Н.А.Нестеренко // 
Спортивний вісник Придніпров'я- 2007. - № 1 . - С. 118-122. 

6. Нестеренко H.A. Возрастная характеристика количественных и 
качественных показателей соревновательной деятельности юных баскетболистов 
13-14 лет / H.A. Нестеренко // Молода спортивна наука України: Матеріали XVII 
Міжнародної наукової конференції. - Львів, 2013. - Т.1. - С. 135-140. 
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4. Нестеренко H.A. Анализ соревновательной деятельности баскетболистов 
13-14 лет с учетом игрового амплуа / H.A. Нестеренко // Научная дискуссия: 
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образования, 2013. -С. 12-18. 

АНОТАЦІЇ 
Нестеренко H.A. Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13-14 років 

залежно від ігрового амплуа. - На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт. -
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Міністерство 
освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2013. 

Дисертацію присвячено проблемі удосконалення швидкісно-силової 
підготовки баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа на етапі 
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попередньої базової підготовки на основі індивідуальних особливостей ігрової 
діяльності. 

Мета дисертаційної роботи - науково обґрунтувати, розробити та 
експериментально перевірити методику швидкісно-силової підготовки 
баскетболістів 13-14 років залежно від ігрового амплуа для підвищення 
ефективності змагальної діяльності. 

Розроблено та експериментально обґрунтовано методику швидкісно-силової 
підготовки баскетболістів 13-14 років у річному циклі на етапі попередньої базової 
підготовки, яка побудована на основі раціонального застосування диференційованих 
засобів залежно від специфіки змагальної діяльності гравців різного ігрового 
амплуа. Експериментальна методика передбачає загальну кількість годин згідно з 
чинною програмою ДЮСШ 1999 року та містить перерозподіл змісту спеціальної 
фізичної підготовки. Особливістю методики був диференційований підхід у 
плануванні швидкісно-силової підготовки з використанням блокової системи: кожен 
з блоків включав комплекси вправ спрямованих на розвиток швидкісно-силових 
якостей для гравців різного ігрового амплуа. Тренувальні блоки відповідали ігровій 
спеціалізації спортсменів і розрізнялися за змістом застосовуваних вправ. 
Спрямованість навантаження регулювалася кількістю повторень, тривалістю 
виконання та інтервалів відпочинку. Фізичні якості розвивалися залежно від 
значущості провідних факторів структури спеціальної фізичної підготовленості 
баскетболістів різних ігрових амплуа. 

Таким чином, результати дослідження свідчать про ефективність розробленої 
у дисертації методики швидкісно-силової підготовки баскетболістів 13-14 років на 
етапі попередньої базової підготовки, яка передбачає раціональний розподіл засобів 
та обсягів тренувальних навантажень залежно від ігрового амплуа для покращення 
ефективності виконання техніко-тактичних дій змагальної діяльності. 

Ключові слова: юні баскетболісти, швидкісно-силова підготовка, ігрові 
амплуа, диференційований підхід, попередня базова підготовка. 

Нестеренко H.A. Скоростно-силовая подготовка баскетболистов 13-14 лет 
в зависимости от игрового амплуа. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональный спорт. - Днепропетровский государственный институт 
физической культуры и спорта, Министерство образования и науки Украины, 
Днепропетровск, 2013. 

Диссертационная работа посвящена разработке и оценке эффективности 
дифференцированной методики скоростно-силовой подготовки юных 
баскетболистов на этапе предварительной базовой подготовки в зависимости от 
игрового амплуа. 

Целью работы является научное обоснование, разработка и 
экспериментальная проверка методики скоростно-силовой подготовки 
баскетболистов 13-14 лет в зависимости от игрового амплуа для повышения 
эффективности соревновательной деятельности. 
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Разработана и экспериментально обоснована методика скоростно-силовой 
подготовки баскетболистив13-14 лет в годичном цикле на этапе предварительной 
базовой подготовки, построенная на основе рационального применения 
дифференцированных средств, в зависимости от специфики соревновательной 
деятельности игроков всех игровых амплуа. Экспериментальная методика 
предусматривает общее количество часов согласно действующей программе 
ДЮСШ 1999 года и перераспределение содержания специальной физической 
подготовки. Особенностью методики был дифференцированный подход в 
планировании скоростно-силовой подготовки с использованием блочной системы: 
каждый из блоков включал комплексы упражнений, которые направлены на 
развитие скоростно-силовых качеств для игроков всех игровых амппуа. 
Тренировочные блоки отвечали игровой специализации спортсменов и различагшсь 
по содержанию применяемых упражнений. Направленность нагрузки 
регулировалась количеством повторений, продолжительностью выполнения и 
продолжительностью интервалов отдыха. Физические качества развивались в 
зависимости от значимости ведущих факторов структуры скоростно-силовой 
подготовленности баскетболистов разного игрового амплуа^ для защитников 
включали упражнения с преимущественной направленностью развития скоростной 
выносливости и стартовой скорости, ,гля нападающих - упражнения, в первую 
очередь, для развития специальной координации и скоростно-силовых качеств, для 
центровых включали упражнения, направленные на развитие быстроты, 
специальной координации, взрывной силы. 

В диссертационном исследовании впервые: разработана и обоснована 
методика скоростно-силовой подготовки баскетболистов 13-14 лет на этапе 
предварительной базовой подготовки, которая предусматривает рациональное 
распределение средств и объемов тренировочных нагрузок в зависимости от 
игрового амплуа для повышения эффективности выполнения технических приемов 
соревновательной деятельности; определено, что на этапе предварительной базовой 
подготовки среди трех ведущих факторов структуры специальной физической 
подготовленности баскетболистов различного игрового амплуа является уровень 
развития скоростно-силовых качеств (защитники - скоростная выносливость, 
стартовая скорость, скоростно-силовые качества; нападаюшие — специальные 
координационные способности, скоростно-силовые качества, скорость; центровые -
скорость, специальные координационные способности, скоростно-силовые 
качества). Исследования показали, что эффективность разработа нной в диссертации 
методики проявляется в достоверном улучшении большинства показателей 
физической и технической подготовленности юных баскетболистов разного 
игрового амплуа экспериментальной группы, а также повышении эффективности 
выполнения основных технико-тактических действий в соревновательной 
деятельности. 

Ключевые слова: юные баскетболисты, скоростно-силовая подготовка, 
игровое амплуа, дифференцированный подход, предварительная базовая 
подготовка. 
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Nesterenko N.A. Speed-strength training of young basketball players of 13-14 
years old according to the game position. - Manuscript copyright. 

The Dissertation for an academic degree of Candidate of Sciences in Physical 
Education and Sport on a specialty 24.00.01 - Olympic and professional sports. -
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2013. 

The thesis is devoted to the improvement of speed-strength training of basketball 
players aged 13-14 years depending on their game position in the pre-basic training based 
on individual characteristics of their playing activity. 

The aim of the thesis is to scientifically substantiate, to develop and to verify 
experimentally the method of speed-strength training for basketball players 13-14 years 
depending on the game position to improve their competitive activities. 

The author has developed and experimentally proved the method of speed-strength 
training of basketball players aged 13-14 years in the annual cycle on the pre-basic 
training stage, which is based on the rational use of differentiated means depending on the 
specific competitive activities of players of all playing roles. The experimental method 
provides the same total number of hours as in the official valid program for children's 
sports schools (1999) but proposed the content redistribution of special physical training. 
The special feature of the given methodology was differentiated approach in planning of 
speed-strength training using the block system: each block includes a set of exercises 
designed to develop speed-strength qualities for players of all playing roles. Training 
blocks have met the athletes' gaming specialization and differed in content of used 
exercises. The direction of loading was regulated by the number of repetitions, 
performance time and intervals of rest. Physical qualities have been developed according 
to the importance of the leading factors on the structure of special physical preparedness of 
basketballers of different playing roles. 

Thus, the results of the research have proved the effectiveness of the developed 
methodology of speed-strength training for basketball players aged 13-14 years at the 
stage of preliminary basic training, which provides rational allocation of means and 
volume of training loads according to playing role to improve the effectiveness of 
technical and tactic the competitive activity techniques. 

Keywords: young basketball players, speed-strength training, playing roles / game 
positions, differentiated approach, pre-basic training. 


