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ЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНЕРОМ КОРОТКОСТРОКОВИХ ПЕРЕРВ ПІД 
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Анотація. Одним з засобів оперативного керування командой під час ігор є 

використання тайм аутів. Вчасне проведення тайм аута – це імпровізація тренера, 
яка потребує ретельної підготовки та педагогичного досвіду. Якісно проведена 
перерва може істотно змінити хід гри. Коли тренер керує командою та навчає своїх 
гравців, то одночасно вдосконалює свою педагогичну майстерність. 

Ключові слова: тайм аут, тренер, команда, тактика гри, імпровізація. 
 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНЕРОМ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЕРЕРЫВОВ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ПО БАСКЕТБОЛУ 

 
Аннотация., Одним из способов оперативного управления командой во 

время игры -это использование тайм аутов, Своевременное взятие тайм аута - 
это импровизация тренера, которая требует тщательной подготовки и 
педагогического опыта. Качественно проведенный перерыв может существенно 
повлиять на ход игры.Когда тренер руководит командой и обучает своих игроков 
то, одновременно совершенствует своѐ педагогическое мастерство. 

Ключевые слова: тайм аут, тренер, команда, тактика игры, импровизация. 
 

Kuzenkov Oleg 
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

(Kyiv, Ukraine) 
 

SIGNIFICANCE AND USE OF THE TIME-OUTS DUERING THE GAME 
 

Abstract. One way to quickly manage a basketball team during a gaming practice is 
by using the time-outs. Holding a time out is an improvisation of the coach, which requires 
careful preparation and pedagogical experience. Qualitatively conducted break can 
significantly change the course of the game. Their number is limited by the rules of the 
competition, so they should be used thoughtfully, saving for the endings of games, when the 
outcome of the match is decided. Holding an out-time is a process with feedback. The 
coach, managing his team and teaching his players at the same time, improves his 
pedagogical abilities. 
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У сучасному баскетболі, як й у більшості спортивних ігор, роль тренера є 

головною у створенні команди, у виборі її тактичних побудов та в керівництві під час 
ігрової діяльності. Робота тренера складається з трьох основних напрямків: розробка 
стратегії, багатостороння тренувальна робота та оперативне керування ігровою 
практикою. 

Стратегічна діяльність тренера - це складання планів підготовки своєї 
команди, розробка стратегії участі в змаганнях, формування складу в залежності від 
поставлених керівництвом задач та тренерського бачення шляхів їх рішення. 

Тренувальна робота – це різноплановий процес, який має за мету підготовку 
окремих гравців та команди в цілому до ігрової діяльності. 

Оперативне керування командою під час ігор та корекція тренувального 
процесу в змагальний період – найважливіша частина тренерської діяльності. 

Невеликий розмір баскетбольного майданчика, близькість розташування 
тренера від гравців, дозволяє керувати діїми підлеглих. В арсеналі тренера є значна 
кількість можливостей впливу на своїх гравців. Це можуть бути заміни гравців, зміни 
тактичних побудов у захисті або у нападі, психологічний вплив на окремих спортсменів 
і таке інше. Необхідною умовою для якісного керівництва під час ігри є налагоджена 
система комунікацій між гравцями, між гравцями та тренером, між тренером та 
плеймейкером (гравець, який керує у позиційному нападі). Система комунікацій 
складається з термінів, особливих жестів і рухів рук зрозумілих всім членам команди. 
Вона формується на тренуваннях та на тактичних заняттях. Якщо у тренера є 
асистенти, то їм також потрібно швидко розумітися між собою. Завдяки сучасним 
технологіям вони проводять збір та обробку оперативної інформації якісних показників 
команди і окремих гравців, їх функціонального стану, тактичних побудов і таке інше, 
чим допомагають головному тренеру. 

Баскетболу характерна швидка зміна ігрових ситуацій. Тому тренер та 
спортсмени мають адекватно реагувати на події на майданчику. Один з засобів 
втрутитись в хід гри є використання тайм аутів (хвилинних перерв) або невеликих 
перерв під час зупинок в грі наприклад при пробитті штрафних кидків, або 
пошкодження у спортсменів. Офіційні правила ФІБА дозволяють отримати п’ять тайм 
аутів за гру. В різних професійних або студентських лігах кількість та час перерв 
більша - до 7 – 8 тайм аутів. Їх час може бути від 20 секунд до 75 секунд. Крім того, 
існують комерційні перерви, які тренери використовують для внесення корективів у дії 
своїх команд. До невеликих також можна віднести дві перерви між 1 та 2, 3 та 4 чвертю 
гри. Якісне використання короткострокових перерв може внести суттєві зміни в перебіг 
подій на майданчику. Тому тренер має швидко оцінювати ситуацію і приймати вірні 
рішення. 

Виходячи з тактичних міркувань можна вирізнити планові та оперативні 
перерви. Наприклад – тренер розуміє, що фізично його гравців не в кращих кондиціях і 
тому планує максимально використовувати тайм аути для відпочинку. Або тренер з 
якогось моменту запланував змінити тактику гри у захисті. 

Оперативні перерви, як правило, беруться в моменти негативних змін в діях 
команди. Гравці не можуть весь ігровий час проводити з високою  
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ефективністю. В результаті фізичної, або психічної втоми відбувається спади в їх 
якісних показниках. Якщо тренер вчасно не зреагує замінами гравців, або перервою, то 
хід гри може негативно змінитися. 

Тренер ЦСКА та збірної команди СРСР, яка отримала перемогу на Олімпіади 
1988 року О.Я. Гомельский казав: «Якщо не складається гра вашої команди беріть 
тайм аутів стільки, скільки можливо, бо в кінцівці вони можуть не стати в нагоді». З 
іншого боку, кількість хвилинних перерв обмежена. Тому використовувати їх треба з 
розрахунком того, що в напружених зустрічах результат гри визначається в останні 
хвилини, де один або два тайм аути будуть дуже необхідні. Якщо ж ваш колектив 
гарно грає - не беріть перерви. Це за вас зроблять суперники. 

Керівництво командою – це завжди двосторонній педагогічний процес, в якому 
навчаючи своїх гравців тренер вдосконалює педагогічну майстерність. Проведення 
короткострокових перерв дисциплінує спортсменів. Їм необхідно швидко зібратись на 
лаві для запасних і з увагою вислухати настанови. Тренер надає 15 – 20 секундну 
паузу для відпочинку. Якщо у головного тренера є асистенти, то до початку розмови з 
командою, він має можливість порадитися з помічниками. Спільна робота наставників 
дозволяє охопити більший об’єм інформації і зробити вірні висновки. Необхідно 
встановити порядок при якому тільки головний тренер має говорити. Вказівки повинні 
бути короткими та конкретними. Максимально швидко пояснити помилки 
баскетболістів, тактичні зміни в грі і почути, чи зрозуміли їх спортсмени. Якщо гравці 
провели якісний відрізок часу, необхідно відзначити це. Якщо попередній момент був 
поганий треба швидко назвати причини і перейти до пояснення, що зробити в 
подальшому. 

Застосування тайм аутів в останні хвилини напружених ігор мають свої 
особливості. В ці моменти команді треба або утримувати позитивний рахунок, або 
прикладати зусилля для того щоб наздогнати противника. В таких ситуаціях частіше 
використовуються тактичні комбінації та взаємодії награні на тренуваннях. Задача 
тренера - виходячи з свого досвіду та інтуїції, вибрати засоби, яки дозволять отримати 
позитивний результат. В офіційних правилах ФІБА є така особливість, що в останні дві 
хвилини ігрового часу при отриманні хвилинної перерви вкидання м’яча за меж 
майданчика проводиться у передовій зоні нападу. Цей нюанс дозволяє частково 
уникнути пресингу противника, якщо ваша команда утримує перевагу у рахунку. Або, 
коли команда програє - вирішити і вибрати дії, комбінації та виконавців, які дозволять 
отримати перемогу. Тому важливо, щоб тренер у передчутті складної кінцівки гри мав у 
запасі один або декілька тайм аутів. 

Ще один важливий нюанс під час проведення короткострокових перерв – це 
емоційне забарвлення. Тренер має бути непоганим психологом і відчувати настрій 
своїх підопічних. Наприклад – гравці занадто нервують або починають сперечатись між 
собою. Треба інтонаційно впевненим голосом заспокоїти спортсменів і надати 
установки на подальші ігрові дії. Інший приклад - команда «засинає» - гравці не 
ввійшли в гру і знизили ефективність дій. В такому випадку наставнику терміново 
потрібна перерва для приведення спортсменів в бойовий стан - знайти слова та 
інтонації, яки зможуть мобілізувати команду. 
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Кожний тайм аут необхідно використовувати для згуртування колективу. Коли 

тренери і гравці підтримують один одного, тоді й виникає відчуття спільної 
відповідальності за результат. Завершувати перерву треба на мажорній ноті девізом 
клубу і побажанням хорошої гри. 

 
Висновки. 

1.Використання короткострокових перерв є дієвим інструментом керування 
командою під час ігрового процесу. 

2.Якісне проведення тайм аутів – це імпровізаційний процес, який вимагає від 
тренера оперативного осмислення ситуації на майданчику, розуміння стану своїх 
гравців та швидких рішень. 

3.Під час проведення короткострокових перерв тренер має контролювати 
психологічний стан команди та мотивувати гравців для мобілізації зусиль. 
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