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ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТОК ЇЇ ЗАСОБИ І 
МЕТОДИ 

 
Анотація. Швидкісно-силова підготовка це - ключова ланка в житті 

баскетболісток. Вона розвиває абсолютно усі необхідні навички: 
спритність, швидкість, силу, координацію рухів. Баскетбол - це контактний 
вид спорту, приблизно 70% рухів баскетболісток є швидкісно-силовими. А це 
вимагає від спортсменок спеціальної підготовки. Більшою мірою це 
стосується форвардів та нападників. У них повина бути особливість к 
прояву силових якостей в мінімальний проміжок часу. Іншими словами – к 
вибуховой силі. У баскетболісток вона проявляється в ривках, стрибках, 
швидких пасах, боротьбі на щиті, в контратаках. 

Ключові слова: Швидкісно-силова, підготовка, баскетболістки, 
координація, сила, стрибок, атака, засоби, методи. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОК, ЕЁ СПОСОБЫ И 
МЕТОДЫ 

 
Аннотация. Скоростно-силовая подготовка это - ключевое звено в 

жизни баскетболисток. Она развивает абсолютно все необходимые 
навыки: ловкость, скорость, силу, координацию движений. Баскетбол - это 
контактный вид спорта, приблизительно 70% движений баскетболисток 
является скоростно-силовыми. А это требует от спортсменок 
специальной подготовки. В большей степени это касается форвардов и 
нападающих. У них должна быть способность к проявлению силовых 
качеств в минимальный промежуток времени. Другими словами – к 
взрывной силе. У баскетболисток она проявляется в рывках, прыжках, 
быстрых пасах, борьбе на щите, в контратаках. 

Ключевые слова: Скоростно-силовая, подготовка, баскетболистки, 
координация, сила, прыжок, атака, средства, методы. 
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(Kyiv, Ukraine) 
 

SPEED-FORCE PREPARATION METHODOLOGY FOR BASKETBALL PLAYERS 
 

Abstract. Speed-force training is a key element in the life of basketball 
players. This type of activity develops absolutely all the necessary skills: agility, 
speed, strength, coordination of movements. Basketball is a kind of contact type of 
sport where about 70% of basketball player’s movements are speed-force. This fact 
requires from athletes special preparation, like for example, to demonstrate own 
force abilities in a short period of time – explosive power. In other words, a 
explosive power is manifested in jerks, jumps, fast passes, wrestling on the shield, 
and counterattacks. 

Keywords: Speed-force, training, basketball, explosive power, coordination, 
attack. 

 
Баскетбол - гра колективна, але часто команда складається з гравців 

різних за рівнем підготовленості. Кожна баскетболістка, підпорядковуючи свої 
дії головному завданню, в той час реалізує їх індивідуально, тобто сама 
вирішуючи, як і коли застосувати певний прийом, уважно стежить за діями 
своїх партнерів та суперників.  

У практиці фізичного виховання усі методи строго регламентованої 
вправи підрозділяються на дві підгрупи: 1) методи навчання руховим діям;  
2) методи виховання фізичних якостей.  

Методи навчання руховим діям. До них відносяться: 1) цілісний метод 
(метод цілісно-конструктивної вправи); 2) розчленовано - конструктивний;  
3) зв'язаних дії.  

Метод цілісно-конструктивної вправи. Застосовується на будь-якому 

етапі навчання. Суть його полягає в тому, що техніка рухової дії освоюється із 
самого початку в цілісній своїй структурі без розчленовування на окремі 
частини. 

Цілісно - конструктивний метод. Застосовується на початкових етапах 

навчання. Передбачає розчленовування цілісної рухової дії (переважно із 
складною структурою) на окремі фази або елементи з почерговим їх 
розучуванням і подальшим з'єднанням в єдине ціле.  

Метод зв'язаного впливу. Застосовується в основному в процесі 

вдосконалення розучених рухових дій для поліпшення їх якісної основи, тобто 
результативності. Суть його полягає в тому, що техніка рухової дії 
удосконалюється в умовах, що вимагають збільшення фізичних зусиль.  

Методи стандартної вправи в основному спрямовані на досягнення і 

закріплення адаптаційних перебудов в організмі. Стандартна вправа може 
бути безперервною і інтервальною.  

Метод стандартно-безперервної вправи є безперервною м'язовою 
діяльністю без зміни інтенсивності (як правило, помірної). 

Метод стандартно-інтервальної вправи - це, як правило, повторні 
вправи, коли багаторазово повторюється одне й те ж навантаження. При 
цьому між повтореннями можуть бути різні інтервали відпочинку. 
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Методи змінної вправи. Ці методи характеризуються спрямованою 
зміною навантаження з метою досягнення адаптаційних змін в організмі. При 
цьому застосовуються вправи з прогресуючим, варіюйючим і спадним 
навантаженням. 

Метод змінно-безперервної вправи. Він характеризується м'язовою 
діяльністю, що здійснюється в режимі зі змінною інтенсивністю. 

Метод змінно-інтервальної вправи. Для нього характерна наявність 
різних інтервалів відпочинку між навантаженнями. 

Круговий метод являє собою послідовне виконання спеціально 
підібраних фізичних вправ, що впливають на різні м'язові групи і функціональні 
системи за типом безперервної або інтервальної роботи. Для кожної вправи 
визначається місце, яке називається "станцією" [1, c. 340]. 

Основним засобом виховання швидкісно-силової підготовки є фізичні 
вправи. Виконуючи ряд певних вправ, баскетболістка може розвинути м'язи 
верхнього плечового поясу, точність в попаданні зі штрафної лінії, стрибок, 
м'язи кистей і багато іншого. Діяльність спортсменки в спорті вимагає певного 
рівня розвитку фізичних якостей. 

Рівень розвитку фізичних якостей спортсменки відображає поєднання 
вроджених психологічних і морфологічних можливостей, придбаних в процесі 
життя і тренування. Чим більше розвинені фізичні якості, тим вище 
працездатність спортсменки. Під фізичними (руховими) якостями прийнято 
розуміти окремі якісні сторони рухових можливостей спортсменки і окремих 
дій. 

 Рівень їх розвитку визначається не тільки фізичними факторами, але і 
психічними факторами, зокрема, ступенем розвитку інтелектуальних і 
вольових якостей. Фізичні якості необхідно розвивати своєчасно і всебічно. 
Фізичні (рухові) якості пов'язані з типологічними особливостями прояву 
властивостей нервової системи (силою-слабкістю; рухливістю-інертністю і 
т.д.), які виступають в структурі якостей у вигляді природних задатків. Кожна 
якість обумовлює декілька різних можливостей, особливостей. Наприклад, 
швидкодія забезпечується слабкою нервовою системою, рухливістю 
збудження і врівноваженості. 

Такі зв'язки характерні тільки для швидкості. Наявність різних 
типологічних особливостей у різних людей частково обумовлюється тим, що у 
одних людей краще розвинені одні якості (або їх компоненти), а в інших інші. 
Виграючи в прояв одних рухових якостей, людина програє в інших. Фізичні 
якості можна розділити на прості і складні. Чим більше анатомо-фізіологічних і 
психічних явищ, які проявляються в якості, тим вони складніше. Але складні 
якості, такі, наприклад, як спритність, влучність, стрибучість, не є сумою 
простих якостей. Складна якість - це інтегрована якісна особливість рухової дії. 
Баскетбол широко використовується як засіб фізичного виховання в вузах. 
Систематичні заняття спортивними іграми сприяє всебічному розвитку 
студентів, особливо позитивно впливають на розвиток таких фізичних якостей, 
як швидкість, швидкісна і силова витривалість, спритність. Сучасний баскетбол 
- це атлетична гра і вимоги, що пред'являються до баскетболісток, найвищі. 
Щоб досягти високої техніко-тактичної майстерності, спортсмеці, перш за все, 
необхідно мати високий рівень розвитку фізичних якостей. Баскетболістка 
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сьогодні - це спортсменка рухлива, відмінно координована, швидко мисляча на 
майданчику [2, c. 43]. 

Характеристика швидкісно-силової підготовки. 
Можна виділити чотири специфічних види прояву сили: абсолютна як 

максимальне м'язове зусилля, яке можна розвивати в статичному і 
динамічному режимі; вибухова як здатність м'язів досягати максимуму прояву 
сили по ходу руху в можливо менший час; швидка, яка багато в чому 
обумовлює швидкісні можливості; силова витривалість як здатність 
здійснювати тривалі м'язові напруги без зниження їх робочої ефективності. 

Умовно всі вправи, які використовуються для розвитку швидкісно-
силових якостей в баскетболі можна розбити на три групи: 

1. Вправи з подоланням власної ваги тіла: швидкий біг по прямій, 

швидкі пересування боком, спиною, переміщення зі зміною напрямку, різного 
роду стрибки на двох ногах, з ноги на ногу, на одній нозі, в глибину, в висоту, 
на дальність, а також вправи, пов'язані з нахилами, поворотами тулуба, які 
виконуються із максимальною швидкістю, і т.д. 

2. Вправи, що виконуються з додатковим обтяженням: (пояс, жилет, 
манжета, навантажений снаряд). До цих вправ можна віднести різного роду біг, 
всілякі стрибкові вправи, метання і спеціальні вправи, близькі за формою до 
змагальних рухів. 

3. Вправи, пов'язані з подоланням опору зовнішнього середовища 
(вода, сніг, вітер, м'який грунт, біг в гору і т.д.) [3, c. 25]. 

Система вправ швидкісно-силової підготовки спрямована на вирішення 
основного завдання - розвиток швидкості рухів і сили певної групи м'язів. 
Вирішення цього завдання здійснюється за трьома напрямками: швидкісному, 
швидкісно-силовому і силовому. 

Швидкісний напрямок передбачає використання вправ першої групи, з 
подоланням власної ваги, вправ, що виконуються в полегшених умовах. До 
цього ж напрямку можна віднести методи, спрямовані на розвиток швидкості 
рухової реакції (простої і складної): метод реагування на раптово з'являючийся 
зоровий або слуховий сигнал; розчленований метод виконання різних 
технічних прийомів по частинах і в полегшених умовах. 

Швидкісно-силовий напрям ставить за мету розвиток швидкості руху 
одночасно з розвитком сили певної групи м'язів і передбачає використання 
вправ другої і третьої групи, де використовуються обтяження і опір зовнішніх 
умов середовища [4, c. 50]. 
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