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Аннотация
В статье рассматриваются кор-

реляционные связи физической 
и технической подготовленности 
баскетболистов 12-13 лет для фор-
мирования диверсифицированных 
технических навыков. Тестирова-
ние физической подготовленности 
включало в себя: прыжок в длину 
с места – скоростно-силовые ка-
чества; сгибание, разгибание рук 
в упоре лежа – взрывная сила; 
челночный бег 3х10м – ловкость; 
бег 30м – скорость; тестирование 
технической подготовленности с 
помощью передач, ведения мяча 
и комплексного упражнения, ко-
торые выполнялись доминантной 
и субдоминантой руками. Уровни 
корреляционных связей, которые 
были определены, предостави-
ли возможность установить, что 
физическая подготовленность 
значительно больше влияет на 
выполнение технических при-
емов доминантной рукой, по срав-
нению с субдоминантой, кроме 
передач, где количество связей и 
степень зависимости выше при 
выполнении субдоминантой ру-
кой. Полученные результаты дают 
возможность считать скоростной 
компонент фундаментальным в 
формировании технического ма-
стерства баскетболистов 12-13 лет.

Ключевые слова: физическая 
и техническая подготовленность, 
баскетбол, тестирование.

Постановка проблеми та ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема підготовки якіс-
ного баскетбольного резерву на 
сьогодні залишається достатньо 
актуальною. Світовий баскетбол 
за останні 20-30 років здійснив 
значний прорив у рівні підготовле-
ності спортсменів. Як зазначає Р. 
Сушко [1], одним із факторів змін 
у баскетболі могла стати міграція 
гравців і концентрація їх у кращих 
світових центрах підготовки. Це 
підвищило конкуренцію провід-
них команд світу [1]. 

На думку О.О. Мітової [2], 
процеси у світовому баскетболі 
відобразилися на розвитку цього 
виду спорту в Україні, де основні 
тенденції полягають у підвищен-
ні ефективності змагальної діяль-
ності, що обумовлено зростанням 
виконавчої майстерності гравців. 

Формування виконавчої май-
стерності відбувається впродовж 
багаторічної спортивної підготов-
ки юних баскетболістів. Основ-
ним результатом навчання баскет-
болу, від початку занять дітей (у 
більшості 6-7 років) до віку 10-11 
років, є досягнення юними бас-
кетболістами автоматизму, еконо-
мічності та надійності виконання 
технічних прийомів у стандарт-
них умовах [3]. 

Важливим моментом техніч-
ної підготовки баскетболістів 10-
12 років В.Б. Горбуля та інші [4] 
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вважають активний перехід від 
стандартних умов виконання ру-
хових дій до застосування у тре-
нувальному процесі динамічних 
ігрових ситуацій. У цей період 
чинниками їх технічної підготов-
леності є відповідний рівень роз-
витку моторних здібностей. 

За даними М. Головченка, О. 
Бикової [5], баскетболісти, які 
досягли віку 10-11 років, пови-
нні мати високий рівень розвит-
ку координаційних здібностей, 
що істотно впливає на оволодін-
ня основними прийомами техніки 
гри. Окрім координації, у юних 
баскетболістів важливо розви-
вати такі моторні здібності, як 
швидкість і швидкісна сила [3]. 
При цьому, K. Matulaitis [3] наго-
лошує на важливості формування 
відповідної фізичної бази до 10-
11 років, оскільки з 12 років спо-
стерігається значне збільшення 
довжини тіла дитини. Саме, по-
чинаючи з 12-13 років, юні бас-
кетболісти мають усі передумови 
для вдосконалення у виконанні 
складних технічних прийомів 
гри, що і сформує диверсифікова-
ні технічні навички [3].

Зміни виконавчої майстернос-
ті юних баскетболістів 12-13 ро-
ків можуть відбуватися під впли-
вом спеціальних вправ. На думку 
авторів С. В. Куценко, І. П. По-
мещикової [6], використання зо-
рового сприйняття зображень ви-
конання технічних прийомів при 
наступній реалізації в динамічній 
ситуації значно підвищить рівень 
технічної майстерності гравців. 
M. Yu. Barsukova [7] стверджує, 
що підвищення технічної підго-
товленості баскетболістів 12-13 
років повинно супроводжуватися 
комбінаційними ігровими ситу-
аціями з акцентом на виконання 
технічних прийомів. Y. Köklü and 
other [8], вважають, що для юних 
баскетболістів важливо удоско-
налення техніки гри проводити у 
двосторонніх іграх з ситуаціями 
різного формату. 

У віці 12-13 років важливим 
чинником зростання майстернос-

ті юних баскетболістів, як пока-
зали дослідження Л.С. Фролової, 
А.А. Тімофєєва [9], є мислення 
гравців, яке, на відміну від 9-11 
та 14-15-річних, характеризуєть-
ся однорідністю його прояву на 
середньому рівні, що створює 
когнітивну базу розуміння своїх 
дій. Також важливим аспектом 
технічної підготовки юних бас-
кетболістів 12-13 років є ураху-
вання моторної асиметрії гравців 
[10]. Л.С. Фролова, А.А. Тімофє-
єв [10] відмічають, що виконання 
точних дій домінантною рукою 
може впливати на полезалежність 
і сприйняття об’єктів з незручно-
го боку. 

Продовжуючи дослідження 
юних баскетболістів вікового пе-
ріоду 12-13 років, вважаємо не до 
кінця вивченою проблему впливу 
рівня розвитку фізичних якос-
тей на технічну підготовленість 
спортсменів. Зокрема, важливо 
дослідити, вплив яких моторних 
здібностей обумовлюють точ-
ність рухів домінантної та субдо-
мінантної руки для формування 
диверсифікованих технічних на-
вичок, що стало приводом до на-
укових пошуків.

Мета роботи – встановити 
ступінь впливу рівня розвитку фі-
зичних якостей на технічну під-
готовленість баскетболістів 12-
13 років з урахуванням моторної 
асиметрії для формування дивер-
сифікованих технічних навичок. 

Методи дослідження: ана-
ліз та узагальнення даних на-
укової літератури, тестування 
фізичної (стрибок у довжину з 
місця – швидкісно-силові якості; 
згинання, розгинання рук в упо-
рі лежачи – вибухова сила; чов-
никовий біг 3х10м – спритність;  
біг 30м – швидкість) і технічної 
підготовленості (передачі, веден-
ня м’яча та комплексна вправа, 
які виконувалися домінантною та 
субдомінантною руками), методи 
математичної статистики. Дослід-
ження проводилося з 2 групами 
юних баскетболістів 12 і 13 років 
Черкаської ДЮСШ та спортивно-

го клубу. 
Результати дослідження та їх 

обговорення. В результаті тесту-
вання баскетболістів 12 і 13 років 
отримано дані, які дозволили про-
вести кореляцію між фізичною 
і технічною підготовленістю. У 
групі 12-річних спортсменів нами 
виявлено зав’язки від помірного 
до сильного ступеня залежності 
чинників (табл. 1). 

Так, вибухова сила впливає на 
виконання усіх технічних при-
йомів домінантною та субдомі-
нантною руками, переважно з 
помірним рівнем залежності. При 
цьому виявлено вищий ступінь 
зв’язків при виконанні вправ до-
мінантною рукою (r=0,54; r=-0,48; 
r=-0,50), порівняно із виконанням 
субдомінантною (r=0,44; r=-0,40; 
r=-0,37).

У той же час швидкість і 
швидкісно-силові якості мають 
достовірні зв’язки не з усіма тех-
нічними вправами. На резуль-
тат виконання вправи з ведення 
м’яча впливає як рівень розвитку 
швидкості, так і швидкісно-сило-
вих якостей, а ступінь залежнос-
ті вищий при виконанні вправи 
домінантною рукою. Між веден-
ням м’яча і швидкісно-силови-
ми якостями виявлено помірні 
зв’язки, а між веденням м’яча та 
швидкістю – значні.

На показники комплексної 
вправи можуть істотно впливати 
швидкісно-силові якості і швид-
кість, але в деяких вправах слабкі 
зв’язки не дають можливості ви-
явити залежність. Кореляція цих 
чинників показала, що на вико-
нання комплексної вправи домі-
нантною і субдомінантною рукою 
найбільше впливає швидкість 
бігу, але з різним ступенем залеж-
ності: домінантна рука – зв’язок 
сильний (r=0,71), а субдомінант-
на – помірний (r=0,47).

Точність кидка у комплексній 
вправі при виконанні субдомі-
нантною рукою істотно залежить 
від швидкості та швидкісно-сило-
вих якостей зі значним ступенем 
зв’язку. А от зв’язки між точністю 
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кидка у комплексній вправі при 
виконанні домінантною рукою і 
швидкісно-силовими та швидкіс-
ними якостями виявилися слаб-
кими. Як і зв’язки рівня розвитку 
спритності та всіх досліджуваних 
технічних навичок.  

Результати кореляційного ана-
лізу фізичної і технічної підготов-
леності баскетболістів 13 років 
показали, що усі досліджувані 
фізичні якості достовірно впли-
вають на виконання технічних 
прийомів, окрім вправи з передач 
домінантною рукою, де встанов-
лено слабкий ступінь залежності 
чинників (табл. 2).   

За даними кореляції з’ясовано, 
що на передачі субдомінантною 
рукою з помірною залежністю 
впливає вибухова сила (r=0,46). 
На виконання комплексної вправи 
домінантною і субдомінантною 
руками істотно впливають швид-
кість, швидкісно-силові якості, 
спритність та вибухова сила. При 
цьому найвищий ступінь зв’язку 
технічно складного завдання ви-

явлено із рівнем прояву швидко-
сті: при виконанні домінантною 
рукою – сильний зв’язок (r=0,77), 
а при виконанні субдомінантною 
рукою – значний (r=0,66). 

Точність кидка у комплексній 
вправі при виконанні домінант-
ною рукою достовірно залежить 
від прояву швидкості, спритності 
та швидкісно-силових якостей на 
рівні помірних зв’язків. А точність 
кидка у комплексній вправі при 
виконанні субдомінантною рукою 
залежить від швидкості, вибухової 
сили та швидкісно-силових якос-
тей, при цьому зв’язок на рівні 
значного встановлено з швидкіс-
тю переміщення (r=-0,63). 

На ведення м’яча домінант-
ною рукою впливають швидкість, 
швидкісно-силові якості, сприт-
ність і вибухова сила переважно 
із значною залежністю (r=-0,60; 
r=0,52; r=0,65). А на ведення м’яча 
субдомінантною рукою істотно 
впливають швидкість, швидкіс-
но-силові якості та вибухова сила 
теж із значним ступенем зв’язків 

(r=-0,56; r=0,55; r=0,58).   
Отримані нами результати до-

слідження підтверджують дані 
вікових особливостей фізичної і 
технічної підготовленості юних 
баскетболістів K. Matulaitis [3], де 
у підлітковому віці, починаючи з 
12-13 років, баскетболісти мають 
передумови подальшого вдоско-
налення фізичних якостей. Саме в 
цей період можуть вдосконалюва-
тися і технічні навички на основі 
раніше сформованої техніки.

Кидкова підготовленість є 
самою важливою для баскетбо-
ліста, оскільки вказує на резуль-
тативність його гри. Аналізуючи 
кореляцію можна вказати на те, 
що вона збігається з даними О.О. 
Шевченка та інших [11], відпо-
відно до яких одними із факторів 
точності кидків є просторова орі-
єнтація, що в наших досліджен-
нях відображено у наявності 
зв’язків точності виконання кид-
ків домінантною рукою з показ-
никами спритності.

Отримані нами показники до-
повнюють дані про структуру 
фізичної і технічної підготовле-
ності, яка розроблена В.М. Коря-
гиним, О.З. Блавт [12]. У їх дослі-
дженнях з підготовки 12-річних 
баскетболістів значимим є швид-
кісно-силовий фактор, що у на-
шій роботі характеризується до-
стовірними зв’язками технічної 
підготовленості з швидкісно-си-
ловими якостями та з їх швид-
кісним та силовим компонента-
ми. Для 13-річних значимим, за 
твердженням В.М. Корягина, О.З. 
Блавт [12], є точнісний компонент 
технічної підготовленості, на 
який, за нашими даними, істотно 
впливають швидкісно-силові та 
швидкісні здібності.   

Висновки.
1. Встановлено, що для форму-

вання у баскетболістів 12-13 ро-
ків диверсифікованих технічних 
навичок, необхідно підвищувати 
рівень фізичної підготовленос-
ті. Для 12-річних баскетболістів 
технічна підготовленість повинна 
здійснюватися на фоні вдоскона-

Таблиця 1
Кореляція фізичної і технічної підготовленості баскетболістів 

12 років (r) (за виключенням слабких зв’язків)

 
Стрибок у 
довжину 
з місця

Згинання і роз-
гинання рук в 
упорі лежачи

Біг 
30м

Передачі домінантною рукою 0,54
Передачі субдомінантною ру-
кою 0,44 -0,44

Комплексна вправа домінант-
ною рукою -0,38 -0,48 0,71

Точність кидка у комплексній 
вправі домінантною рукою 0,42

Комплексна вправа субдомі-
нантною рукою -0,40 0,47

Точність кидка у комплексній 
вправі субдомінантною рукою 0,54 0,45 -0,53

Ведення м’яча домінантною ру-
кою -0,45 -0,50 0,63

Ведення м’яча субдомінантною 
рукою -0,37 -0,37 0,52

Примітка: рівень вірогідності 95%.
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лення швидкості, вибухової сили 
та швидкісно-силових якостей, а 
для 13-річних спортсменів – ще із 
вдосконаленням спритності.

2. Виявлено, що фізична підго-
товленість значно більше впливає 
на виконання технічних прийомів 
домінантною рукою, порівняно із 
субдомінантною, окрім передач, 
де кількість зв’язків і ступінь за-
лежності вищий при виконанні 
субдомінантною рукою. 

3. З’ясовано, що найбільш 
важливим у формуванні техніч-
ної майстерності баскетболістів 
12-13 років є швидкісний компо-
нент, залежність від якого до 13 
років посилюється. Разом з тим, 
у 13-річних підвищується значи-
мість швидкісно-силового компо-
ненту підготовленості, особливо 
у складних комплексних вправах, 
натомість значимість силового 
компоненту дещо зменшується. 

Перспективи подальших до-

сліджень полягають у визначенні 
значимості психофізіологічних 
чинників техніко-тактичної під-
готовленості баскетболістів 12-13 
років.
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