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УДК 796.05 
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«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського 

(Київ,Україна) 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БАСКЕТБОЛУ 
 
Анотація. Баскетбол розвивається на фундаменті покрашення 

атлетизму гравців та вдосконаленням їх технічних вмінь. Рішення керівних 
органів про зміни в правилах дають поштовх прискоренню розвитку 
баскетболу.  

Ключові слова: атлетизм, технічні вміння, зміни в правилах. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БАСКЕТБОЛА 
 
Аннотация. Баскетбол развивается на фундаменте улучшения 

атлетизма игроков и совершенствования их технических умений. Решения 
руководящих органов про изменения в правилах дают толчок ускоренному 
развитию игры. 

Ключевые слова: атлетизм, технические умения, изменения в 
правилах. 

    
Kuzenkov Oleg  

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

 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF MODERN BASKETBALL 

 
Annotation. Basketball develops on the foundation of improving the 

athleticism of players and improving their technical skills. Decisions of the governing 
bodies about changes in the rules give impetus to the accelerated development of 
the game. 

Keywords: athleticism, technical skills, changes in the rules. 
 
Спортивна гра баскетбол, як галузь сучасного спорту. стрімко 

розвивається. Величезна кількість людей на всіх континентах займаються, або 
цікавляться баскетболом. Матчі в провідних світових, регіональних та 
національних лігах збирають мільйони прихильників гри на трибунах залів та 
біля екранів телевізорів. Крім професійних чемпіонатів існує багато 
аматорських, дитячих, юнацьких турнірів та змагань.  

Баскетбол сучасності – це динамічне, яскраве видовище. За свою більш 
ніж столітню історію гра перетворилась з засобу розваги студентів в потужну 
світову спортивну індустрію. Доступність обладнання, всебічний розвиток 
фізичних якостей, можливість кар’єрного росту приваблюють молодь до 
активних занять грою. 

 Беззаперечні лідируючи позиції займають північно - американські 
організації - професійна НБА та студентська НСАА. Спираючись на потужну 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 3(47) ч. 3       ISSN 2524-0986 

 

93 
 

систему шкільних змагань, ці ліги щорічно отримують якісне поповнення з 
молодих обдарованих спортсменів. 

На баскетбольній мапі світу також є інші регіони де потужно прогресує 
гра. Насамперед це європейські, латиноамериканські ліги та національні 
чемпіонати. В останні роки значно зросли китайські, австралійська та 
африканські ліги. Але саме американський баскетбол залишається лідером  

Розвиток баскетболу як гри відбувається за такими напрямками: 
- розвиток фізичних якостей спортсменів; 
- вдосконалення їх технічних вмінь; 
- тактичні новації на фундаменті розвитку фізичних можливостей і 

технічних вмінь баскетболістів; 
- реабілітаційні технології;  
- медичне та фармакологічне забезпечення. 
Розвиток атлетизму баскетболістів високого рівня - це еволюційний 

процес пов’язаний з появою нових програм, технологій, тренувального 
обладнання, фармакології тощо. Поступово, с кожним поколінням 
розширюються фізичні можливості спортсменів. Вони стають сильнішими, 
більш витривалими, більш стрибучими та швидкими. Порівнюючи фізичні 
показники феноменального гравця минулого століття Майкла Джордана з 
сучасними атлетами, можна визначити, що зараз такими можливостями 
володіють десятки спортсменів. Баскетбол це контактний вид спорту, де гравці 
долають фізичний супротив противника - особливо при боротьбі за м’яч під 
кошиком, в силових проходах і таке інше. Атлетизм – це відзнака сучасних 
баскетболістів. Він досягається завдяки збільшенню тренувального часу на 
розвиток фізичних можливостей гравців із застосуванням новітніх технологій, 
підбору індивідуального раціону харчування і фармакологічного забезпечення. 

Значно зросли швидкісні показники переміщення та виконання технічних 
прийомів баскетболістами. Але з причини збільшення зупинок в грі (тайм – 
аути, комерційні зупинки, відео перегляди суперечливих моментів) значно 
знизилася інтенсивність дій на майданчику. За нашими спостереженнями 
середня тривалість ігрового відрізку часу зменшилося з 2 хв.47 сек. до 2 хв. 29 
сек. А з урахуванням суддівських зупинок – не ігрового часу стало ще більше. 
Це вносить корективи в структуру фізичної підготовки гравців. Зокрема 
знижується доля спеціальної функціональної витривалості й збільшується 
частка загальної витривалості. Збільшення кількості запасних гравців з 5 до 7 - 
8 чол. розширило можливості тренера надавати лідерам більше часу на 
відновлення під час ігрової практики. 

Зміни по ігровим амплуа. 
Захисники «підросли». Майже не має в кращих командах світу гравців 

зростом менш 175 – 180 см. На зміну прийшли спортсмени з більшими 
ростовими показниками, яки не поступаються в швидкості попередникам, але 
завдяки збільшеної маси тіла здатні протистояти центровим і нападникам. 

Центрові. Епоха надвисоких гравців (зріст 215 см і більше) минає. 
Малорухливі гіганти, які домінували у минулому, не в змозі успішно 
конкурувати з сучасними атлетами меншого зросту, але більш спритними, яки 
різницю в зрості компенсують кращою стрибучістю ти довжиною рук. 

Нападників вирізняє широкий ростовий діапазон від умовно 195 до 215 
см. Це ж стосується їх атлетичних можливостей. Взагалі сучасних гравців всіх 
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амплуа характеризує універсалізація дії, як у нападі, так й у захисті. Так 
центрові можуть бути успішними диригентами здобуваючи значну кількість 
результативних передач, а нападники та захисники вдало діяти поблизу 
кошиків. 

Вдосконалення технічних вмінь відбувається за такими напрямками: 
- швидкісна техніка на базі вдосконалення атлетичних можливостей 

спортсменів; 
- збільшення кількості виконаних кидків з далекої відстані (3 – очкові); 
- зменшення кількості довгих 2 – очкових кидків; 
- збільшення близьких 2 – очкових кидків технікою «флоутер». 
 Координальні зміни технічних вмінь ти навичок почалися з моменту 

введення нового правила гри, а саме 3 – очкових кидків. Міжнародна 
федерація з баскетболу (ФІБА) ввело в дію таке рішення з 1984 року. 
Національна баскетбольна асоціація на шістьма роками раніше. Одночасно 
збільшили розмір ігрового майданчику, я у довжину, так і по ширині.  

До цього моменту тактика гри у нападі умовно зводилося до того, щоб 
наблизитися ближче до кошика суперника і зробити кидок. Захисники, навпаки, 
групуючись під своїм щитом намагалися завадити нападникам. З введенням 
нового правила гравці нападу почали займати позиції за лінією дальніх кидків. 
Це змусило оборонців починати опір подалі від свого кошика, що звільнило 
простір там. На початку, кількість гравців вододіючих стабільним кидком з 
далекої відстані була не великою. Але з часом снайперів ставало все більше. 
Зараз практично 90% баскетболістів мають навички кидка з далекої відстані. 
Кращі з них досягають 40 – 45% влучання під час гри а кидки виконують з 8 – 9 
метрів 

Зростання цінності 3 – очкового кидка призвело до зменшення кількості 
2 – очкових кидків (long too). Зазнала змін й структура тренувань з влучності в 
бік збільшення дальніх спроб в збиток long too.  

«Флоутер» - кидок старої школи переживає відродження. Техніка його 
виконання дещо схожа на перекидання сітки у волейболі за крутою дугою. Він 
ефективно виконується гравцями за для перекидання противників високого 
зросту. Кидок швидкий, тому що м’яч виноситься на рівні плеча без моменту 
прицілювання та використовується після дриблінгу у русі. 

З введенням 3 очкових атак тактичні побудови гри зазнали значних змін. 
По перше тренерська філософія більшості прогресивних тренерів побудована 
за принципом, що нема потреби довго розігрувати м’яч, а треба виконувати 
дальні спроби при першій сприятливий можливості. По друге – скорочення 
часу на командне володіння м’ячем до 24 секунд також сприяло швидкому 
нападу. По третє – опанування центровими гравцями 3 - очкових кидків 
призвело до того, що при розвитку нападу вони також займають позиції на 
відстані 7- 8 метрів від кільця.  

Зазнала змін тактика гри в захисті. Якщо наприкінці минулого століття 
частіше використовувався зонний тип захисту, то зараз такий захист грають 
епізодично, тому як залишати без нагляду снайперів на дузі дальнього кидка 
небезпечно.  

Також модернізувалась система страхування. В класичному варіанті 
персональної форми захисту головна роль «чистильника» відводиться 
центровим, або важким форвардам, бо вони знаходяться поблизу свого 
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кошика. Зараз, центрові починають атаку на відстані 7 – 8 метрів, тому високі 
баскетболісти захисту не завжди встигають на страхування партнерів при 
проходах під кільце. Тому цю роль виконує любий гравець, що опинився 
поблизу свого кільця зі слабкої сторони. Незалежно від зросту він має 
спробувати зупинити прорив нападника.  

Тактика швидкого відриву у моменти чисельної переваги також 
змінилась. Багато тренерів рекомендують своїм підопічним завершувати 
швидкій відрив кидком з далекої або середньої відстані, з подальшою 
боротьбою за відскоки м’яча. Це має рацію у зв’язку з зростанням влучності 3 - 
очкових кидків, а також тих, хто може їх виконувати.  

Як відомо баскетбол контактний вид спорту. Під час тренувань та ігор 
спортсмени отримують травми та пошкодження. Найбільш вразливими є 
коліна, гомілкостопи, пальці рук, суглоби плеча, м’язи ніг та рук. Крім того, 
рухливий апарат отримує велике фізичне навантаження. Сучасна спортивна 
медицина досягла значних успіхів у лікуванні травм та реабілітації 
спортсменів, що дозволяє значно скорочувати терміни одужання. Ще деякий 
час тому, якщо баскетболіст отримував важке пошкодження хрестообразних 
зв'язок коліна,або ахіллового сухожилля, то це загрожувало йому закінченням 
спортивної кар’єри. Сьогодення травматологія успішно виліковує подібні 
травми. 

Розроблені та використовують нові технології та програми відновлення 
атлетів після значних фізичних навантажень. В минулому столітті основним 
засобами були теплові процедури, барокамери,фізіотерапевтичні процедури 
та інше. Зараз широко застосовуються кріо технології, акупунктура, 
нанофармакологія тощо. Розвиток спортивної реабілітології та медицини 
травм значно подовжив терміни спортивного віку атлетів. 

Каталізатором змін у різних видах спорту є введення нових правил. 
Баскетбол не є виключенням. Якщо в першому кодексі гри розробленому 
засновником Дж. Нейсмітом було 11 пунктів, то зараз їх більше 200. Серед тих 
з них, що мали найбільший коорди6альний вплив на якість баскетболу можна 
вважати правило 3 – секунд, скорочення командного часу володіння м’ячем до 
24 секунд, правило 3 – очкового кидка. Втілення кожного з них стимулювало 
тренерів та гравців змінювати тактичні і технічні навики. Як буде змінюватися 
баскетбол у майбутньому покаже час. Вже зараз є пропозиції додати 4 – 
очковий кидок, збільшити розмір ігрового поля,підвищити висоту кільця на 20 
см, зменшити цінність далекого влучного кидка з 3 до 1 очка. 

Висновки. 
1.  Фундаментом розвитку баскетболу є покращення фізичних 

можливостей гравців. Цей процес еволюційний й спирається на досягнення в 
розвитку атлетизму, нові розробки спортивної фармакології та реабілітації 
Паралельно вдосконалюються технічні вміння баскетболістів. На основі цих 
якостей та вмінь спортсменів. тренери модернізують філософію та тактику гри. 

2. Новації в правилах гри стають каталізатором змін у баскетболі. 
3. Основний напрямок розвитку баскетболу універсалізація дій гравців 

на майданчику.  
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