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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНОГО 

ПРИСТРОЮ ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ БАСКЕТБОЛІСТА 
 
Анотація. Спеціальний тренувальний пристрой дабл дабл СКЛЗ та 

його вплив на технічні вміння баскетболіста. 
Ключові слова. Тренувальний пристрій, техніка виконання 

кидків,влучність кидків. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ БАСКЕТБОЛИСТА 
 
Аннотация. Специальное тренировочное устройство дабл дабл 

СКЛЗ и его влияние на технические умения баскетболиста. 
Ключевые слова. Тренировочное устройство, техника исполнения 

бросков, точность бросков. 
 

Kuzenkov Oleg 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute" 

(Kyiv, Ukraine) 
 

THE STUDY OF THE IMPACT OF EXERCISES USING A DOUBLE-DOUBLE 
TRAINING SKLZ TRAINING DEVICE ON THE TECHNICAL SKILLS OF 

BASKETBALL PLAYERS 
 
Abstract. A special training device for a double double SKLZ and its impact 

on the technical basketball player. 
Keywords. Training device, throw technique, throw accuracy. 
 
Сучасна спортивна індустрія пропонує великий вибір різнопланових 

тренувальних пристроїв. Більшість з них направлені на покращення фізичних 
можливостей спортсменів. Засобів вдосконалення технічних навичок, зокрема, 
для баскетболістів, небагато. Це пов’язане зі складністю рухів гравців, та 
індивідуальними особливостями технічних вмінь. 

Виробник одного з таких, тренувального пристрою «дабл дабл СКЛЗ» 
(ДС далі), характеризує його, як тренажер для покращення влучності кидків у 
кошик. ДС представляє собою баскетбольне кільце меншого розміру від 
стандарту, яке закріплюється спеціальними зажимами зверху кільця. Завдяки 
ДС діаметр кільця зменшено з 46 до 38 см  

Мета нашого дослідження – визначити вплив ДС на техніку виконання 
кидків, їхню влучність у баскетболістів з різним рівнем майстерності під час 
тренувань та ігрової практики.  
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Дослідження проводилося зі студентами Національного технічного 
університету України КПІ ім. Сікорського, а також зі збірною командою 
університету загальною кількістю 32 чол. До участі в дослідженні відбиралися 
студенти з стійким навиком кидків у кільце, тому що ДС не є тренажером 
навчання - це засіб вдосконалення. За рівнем майстерності спортсменів було 
поділено на дві групи по 16 чол. До першої групи увійшли гравці з вмінням 
виконувати технічні прийоми баскетболу на високому рівні, котрі мали п’ять і 
більше тренування на тиждень. До другої групи увійшли спортсмени з середнім 
рівнем підготовки. Вони займалися два - три рази на тиждень. В кожній групі 
було сформовано по дві контрольні підгрупи. В одній з них спортсмени 
виконували вправи з тренажером ДС, в іншій ні. 

Під час тренувань гравці виконували такі вправи: 
- кидки з середньої та далекої відстані з статичного положення; 
- кидки з середньої та далекої відстані після дриблінгу; 
- кидки з середньої та далекої відстані у русі після ловлі м’яча; 
- кидки з середньої та далекої відстані на фоні вправ зі спеціальної 

витривалості. 
З гравцями першої групи вправи з використанням ДС тривали 40 – 50 

хвилин три рази на тиждень. З другою групою 40 – 50 хвилин – два рази на 
тиждень. Загальний час проведення дослідження – два місяця. 

Для оцінювання впливу занять була розроблена система оцінювання та 
вибрані контрольні вправи: 

3. Кидки з п’яти позицій з середньої відстані (по п’ять спроб з кожної 
точки) відсоток влучень - бали 

4. Кидки з п’яти позицій з далекої відстані (по п’ять спроб з кожної точки) 
відсоток влучень - бали. 

Контрольні вправи виконувалися на стандартне кільце. 
Контрольні нормативи складалися два рази. Перший на початку 

дослідження, другий по закінченню. Порівняння результатів двох іспитів для 
кожного окремого гравця, а також у підгрупах в цілому й було матеріалом для 
висновків.  

Також на заключному етапі проводилося опитування спортсменів. Були 
отримані відповіді на такі запитання: 

1. Чи відчуваєте ви зміни в техніці виконання кидків? 
2. Використання тренажера ДС сприяє покращенню влучності кидків під 

час ігрової практики? 
В результаті опитування у контрольний підгрупі з більш високим рівнем 

майстерності результати такі - на перше питання в більшості відповіли (65%) - 
«ні», 18 % - «відчували незначні» Тільки 7 відсотків відповіли «так». Інші не 
змогли визначитися. Деякі спортсмени відзначали, що вони більше 
зосереджуються на моменті виконання дії, але це уповільнює саме виконання. 
Це не сприяє рухливому стереотипу, який вже є. 

У другій контрольній підгрупі більшість гравців відчували покращення 
показників влучань (85%). Причина - вдосконалення техніки виконання кидків. А 
саме, збалансування стійки перед рухом, збільшення траєкторії польоту м’яча, 
ретельне прицілювання. 

Результати відповідей на друге запитанню такі: «так» - 31%, «ні» -36%, 
не визначилися 33%. Таким чином робимо висновок, що тренувальний пристрій 
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ДС не має прямого впливу на влучність кидків під час ігрової практики. На наш 
погляд причини цього в тому, що гравці в той період знаходяться під впливом 
багатьох чинників. Серед них головний це спроможність долати протидію 
суперників, що напряму залежить від рівня фізичної, спеціальної, технічної 
підготовки та психологічної стійкості гравців.  

Результати тестування в основному збігалися з:результатами 
опитування. В першій контрольній підгрупі зафіксовано незначний приріст 
влучності (2,7%), що відповідає цифрам (2.5%) підгрупи, що не використовували 
тренувальний пристрій. Різниця + 0.2 %. У гравців з меншим рівнем 
майстерності приріст загального результату в контрольній підгрупі випереджав 
показники іншої підгрупи на + 3,8%. Таким чином визначено що тренувальний 
пристрій ДС ефективне для окремих баскетболістів, техніка кидків яких потребує 
вдосконалення.  

Спостереження за ігровою діяльністю гравців не виявило прямого зв’язку 
влучності кидків від застосування тренажера ДС.  

Висновки. 
1. В результаті дослідження виявлено, що використання тренувального 

пристрою ДС позитивно впливає на влучності кидків у гравців з нестабільним 
технічним навиком. 

2. Впливу ДС на влучність спортсменів з високим рівнем майстерності 
не виявлено. 

3. Використання тренувального пристрію ДС не впливає на якість кидків 
під час ігрової практики. 
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