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ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – 
ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ 

 

Анотація. Сучасний баскетбол високого рівня характеризуєтся різноманітними 
тактичними схемами у грі. Індивідуальная тактична підготовка гравців є тим 
материалом, який тренер використовує для здійснення своїх ідей. Приймая участь в 
ігровій практиці баскетболіст підвишує індивідуальний рівень тактичної підготовки весь 
термін активної діяльності. 

Ключові слова: гравець, тактика, критерій, ігрова практика, тренер. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТА – 
ОСНОВА КОМАНДНОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация. Современный баскетбол высокого уровня характеризуется 
разнообразием тактических схем в игре. Индивидуальная тактическая подготовка 
игрока есть тот материал, который тренер использует для осуществления своих идей. 
Принимая участие в игровой практике, баскетболист повышает индивидуальный 
уровень тактической подготовки всё время активной деятельности. 

Ключевые слова: игрок, тактика,критерий, игровая практика, тренер. 
 

Kuzenkov Oleg 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 
(Kyiv, Ukraine) 

 

INDIVIDUAL AND TACTICAL PREPARATION OF BASKETBALL PLAYERS - 
BASIS OF TEAM PLAY 

 

Abstract. Modern basketball of top level is characterized by a variety of tactical schemes. 
Individual tactic training of players is both a base and a tool to realize the ideas of the coach. 
Taking an active part in play practice, the player increases the individual level of tactic - training 
during all playing period. 

Keywords: players, tactic training, criterion, game practice, coach. 
 

В сучасному баскетболі командні тактичні побудови мають таке ж важливе значення, 

як фізична, технічна та психологічна підготовка. Тактика команди створюється тренером 

виходячи з поставлених задач та його, тренера, бачення шляхів їх вирішення. 
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Фундаментом тактичних дій команди є персональні можливості гравців, в тому числі 

й тактичні. Кожний баскетболіст має свій набір технічних вмінь та навичок. Індивідуальна 

тактична підготовка (ІТП в подальшому) – це є вміння спортсмена з максимальною 

ефективністю використовувати свій технічний арсенал під час ігрової практики в залежності 

від ситуації на майданчику, ступені протидії суперника, тактичних командних взаємодій і таке 

інше. 

Кожний гравець має свій досвід - свою історію тренувань та участі в змаганнях. 

Індивідуальне тактичне мислення баскетболістів формується з трьох основних джерел: 

- власний позитивний чи негативний досвід, отриманий під час виконання ігрових 

дій в тренувальних або змагальних умовах;  

- педагогічний вплив тренерів;  

- самостійна тактична підготовка.  

Процес накопичення індивідуальних тактичних можливостей залежить від здатності 

окремого баскетболіста засвоювати ігровий досвід, а також від часу та щільності ігрової 

практики. ІТП закладається з перших тренувань і продовжує вдосконалюватися на протязі 

всього часу активною спортивної діяльності гравця. 

К головним тактичним діям баскетболіста відносяться: 

- вибір найбільш ефективного технічного прийому в залежності від  

ігрової ситуації; 

- вибір оптимальної позиції на ігровому майданчику і напрямків переміщення; 

- вибір оптимальної швидкості переміщення; 

- взаємодія з партнерами; 

- індивідуальна швидкість прийняття тактичного рішення. 

Вибір найбільш ефективного технічного прийому в залежності від ігрової ситуації 

– одна з головних якостей гравців вибирати найбільш ефективний технічний прийом, або 

серію прийомів, для отримання переваги над противником. 

Вибір оптимальної позиції на ігровому майданчику і напрямків переміщення – 

якість гравця знаходитися в тій точці ігрового майданчика, де можна виконувати, або 

готуватися до виконання найбільш оптимальної дії для команди. 

Вибір оптимальної швидкості переміщення – якість гравців вибирати ту швидкість 

переміщення, яка буде найбільш очікуваною при взаємодії з партнерами, і несподівана для 

противника. 

Взаємодія з партнерами – це в сполученні з ІТП є фундаментом тактичних побудов 

команди, включає в себе передбачення рухливих дій партнерів, комунікацію жестами, 

окремими фразами, мімікою обличчя й тому подібне. 

Індивідуальна швидкість прийняття тактичного рішення (кмітливість) – якість 

спортсмена оцінювати ситуацію ти приймати оптимальне рішення з швидкістю достатньої 

для ефективного виконання. Вона залежить від ігрового досвіді та індивідуальної швидкості 

розумових процесів людини. 
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ІТП разом з іншими видами підготовки потребує від гравців багаторічних тренувань, 

бажання засвоювати нові ситуації та рухи, осмислення своїх дій, дій партнерів та суперників, 

високого рівня внутрішньої дисципліни. 

Критерії для прийняття тактичних рішень 

Для того, щоб гравці приймали вірні тактичні рішення, вони мають уявляти критерії 

прийняття рішень. Наприклад, два гравця нападають в кінцівки швидкого відриву проти 

одного захисника. У гравця з м’ячем є вибір – зробити передачу, або продовжити дриблінг. 

Критерій (основою) прийняття рішення гравця з м’ячем є оцінка положення захисника на 

полі, його фізичних можливостей та психологічна упевненість гравця в своїх діях. Якщо 

оборонець рухається назустріч гравцю з м’ячем то, найоптимальніше рішення - віддати 

м’яча партнеру. Якщо захисник займає позицію, яка залишає відкритим шлях під кільце – 

краще рішення – продовжити рух на кільце. Чим більший ігровий досвід гравця з м’ячем, тим 

більша ефективності його дій. Критерій прийняття рішення в нашому прикладі - це позиція 

захисника, що є ключовим знаковим фактором. 

Інший приклад – нападник отримав м’яч і готується виконувати кидок з дистанції у 

кільце. У цей момент біля нього на відстані 2 – 3 метра знаходиться противник. Нападнику 

миттєво треба вирішити - чи робити кидок у кільце?, чи стане на заваді йому захисник?. 

Гравцю треба оцінити дистанцію до оборонця, його фізичні можливості (швидкість, 

стрибучість, довжину рук), яку стійку він займає, чи підняті його руки вгору. Іншими словами 

оцінюється готовність оборонця завадити вільному кидку. 

В цьому прикладі критерієм прийняття рішення буде оцінка готовності захисника до 

оборонних дій. Досвідчений гравець оцінює ситуацію та приймає рішення автоматично. Він 

також, одночасно відчуває власні фізичні можливості та психологічну впевненість. Таким 

чином гравці під час ігрової практики, мають зосереджувати свою увагу на ключових 

знакових факторах. 

Створення ситуації для прийняття рішення. 

Важним аспектом індивідуальної тактичної підготовки гравців є вміння створювати 

таки позитивні ситуації, яки допомагають ефективно виконувати технічні дії. Наприклад, 

гравець з м’ячем на фланзі хоче зробити передачу своєму партнеру - центровому, який 

займає місце в позиції центрового знизу. Між ними діє активний захисник, який заважає 

передачі, так як знаходиться рядом з центровим. Для вирішення задачі нападнику треба 

змусити захисника зробити рух до нападника, щоб звільнити лінію передачі до центрового. 

Нападник виконує фейковий рух на кидок в кільце і таким чином ставить перед оборонцем 

дилему – дати можливість нападнику зробити прицільний кидок без захисту, або 

продовжувати відрізати центрового від м’яча. В більшості випадків, захисник спробує 

завадити кидку, чим дає можливість зробити передачу на центрового. Ось чому, фейковий 

рух на кидок є проявом індивідуального тактичнім вмінням форварда. В той же час, захисник 

своїми діями проявляє власну тактичну майстерність, виконуючи обманні рухи, провокуєчи 

нападника зробити важкий (невпевнений) кидок, або помилитись в передачі. 

Ще приклад - спортсмен тримає м’яч в двох руках з правого боку свого тіла. Йому 

необхідно зробити передачу гравцю який знаходиться ліворуч, але це зробити активно 

заважає захисник. Якщо робити пас з «право на ліво», то є 
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велика імовірність перехвату м’яча суперником. Вправний гравець перенесе м’яча на ліву 

сторону, таким чином, щоб укрити його тілом й зробить передачу з «ліво на ліво» лівою 

рукою. В цьому випадку критерієм вибору дії є позиція захисника і відстань до нього. 

Індивідуальна тактична підготовленість гравців по суті є майстерність вибору 

оптимальної технічною дії, яка буде мати максимальний ефект. Багато баскетболістів гарно 

опановують складну баскетбольну техніку володіння м’ячем, кидків у кільце та інші 

характерні рухи. Але вправними стають ті гравці, що вміють ефективно їх застосовувати. 

Коли починати займатися ІТП 

ІТП треба займатися з перших кроків в баскетболі. Досвідчений дитячий тренер 

навчаючи основам технічних прийомів, закладе розуміння для чого цей прийом, коли і як 

його використовувати. З часом, молодий гравець починає застосовувати ці вміння в ігровий 

практиці і набуває своє розуміння і досвід, що і є ІТП. 

Враховуючі те, що баскетбол складно технічний вид спорту і у виконані елементів 

задіяне все тіло і кінцівки спортсмена, поряд з основними фізичними якостями, особливу 

увагу треба приділяти розвитку координаційних вмінь, почуттю балансу, гнучкості, відчуттю 

простору - орієнтуванню на майданчику і таке інше. 

За нашим розумінням існує прямий взаємозв’язок між цими якостями, ІТП та 

ступенями оволодіння технічними навичками. З часом, з розвитком загальних фізичних 

можливостей молодого спортсмена, проходить збагачення (переосмислення) 

індивідуального тактичного досвіду. Цей процес буде відбуватись увесь період активної 

ігрової діяльності гравця. 

 

Висновки. 

1.ІТП баскетболіста - важливий елемент в системі підготовки спортсмена високого 

рівня кваліфікації.  

2.ІТП є вміння гравця використовувати окремі технічні елемент або серії прийомів з 

максимальною ефективністю під час ігрової практики. 

3.ІТП - це розумова діяльність спортсмена з вибору та використання варіантів своїх 

ігрових якостей, набутих за часи змагань та підготовки до них. 

4.Процес ІТП починається з перших кроків навчання грі. 
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