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рОзВитОк техНІки у баСкетбОлІСтІВ за рахуНОк СучаСНих техНОлОГІй  
у заклаДах ВищОї ОСВІти

анотація. Тенденція до зростання швидкості ігрових дій, активізації дій у грі різко підвищила вимоги до 
оснащеності баскетболістів і якості виконання ними різних прийомів. Знайти нові засоби підготовки бас-
кетболістів можна лише за умови поєднання зусиль тренерів та науковців. Під час аналізу літературних 
джерел виявленні сучасні технології, такі як: поліграфічні посібники, навчальні відеофільми та мульти-
плікаційні фільми. Використання яких забезпечить образне уявлення елементів техніки баскетболу у 
спортсмена та допоможе швидше оволодіти ними. Удосконалюючи техніку гравця потрібно брати до уваги 
сучасні технології, які сприятимуть відображенню різних специфічних елементів та дозволять акцентува-
ти увагу на певні особливості техніки у грі баскетбол.
ключові слова: елементи техніки, сучасні технології, баскетбол, гравець, образне уявлення.
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dEvElopMENT of TEchNiquES baSkETball playERS accoRdiNG  
To ThE coNdiTioNS of ModERN TEchNoloGiES iN hiGhER EducaTioN iNSTiTuTioNS
Summary. The tendency to increase the speed of gaming activities has sharply increased the requirements 
for the quality of performance of various methods of basketball players. Contemporary basketball requires new 
quest for training techniques. When learning the elements of techniques in basketball, it is important to have 
a clear understanding of the implementation of a complex of movements. For this use a figurative representa-
tion. However, it is often difficult to formulate players with a clear idea of this or that element of basketball. 
First of all, due to the speed of their implementation. There fore, the display of the technique of any reception 
by athletes of high qualification does not always give the desired effect. Because the speed of execution does 
not allow to understand the details. For solving this problem, static and dynamic models of sports equipment 
elements are required. Usually drawings, videograms, diagrams are used. It is possible to find new methods of 
training basketball players only if the efforts of coaches and scientists are combined. As a result of the analysis 
of literary data, the main directions of application of modern technologies for the development of the develop-
ment of the elements of technology in basketball were identified: the creation of polygraph manuals reflecting 
the implementation of various techniques of technology; the use of video films to provide a dynamic visualiza-
tion of the biomechanical features of engineering elements; creating cartoons that allow you to focus on certain 
features of the techniques. The use of which will provide a graphic representation of the elements of basketball 
technique at the athlete and will help them to master them faster. By refining the player's technique, it is nec-
essary to take into account modern technologies that will facilitate the display of various specific elements and 
will allow you to focus on certain features of the technique in the basketball game.
keywords: elements of technique, modern technologies, basketball, basketball player, figurative representation.

Постановка проблеми. Системний роз-
виток сфери фізичної культури і спорту 

в Україні визначають значимість постійного по-
шуку нових методик навчання, які характеризу-
ються значним розширенням класу задач, еле-
ментом яких є особистість спортсмена. Зазначена 
специфіка робить надзвичайно актуальною роз-
робку шляхів персоналізації управління систе-
мою підготовки в командно-ігрових видах спорту 
[10, c. 19–20]. Сучасний баскетбол вимагає нових 
пошуків методик тренування. Знайти нові засо-
би підготовки баскетболістів можна лише за умо-
ви поєднання зусиль тренерів та науковців.

При навчанні елементам техніки в баскет-
болі, важливе значення має чітке осмислення 
виконання комплексу рухів, для цього вико-
ристовують образне уявлення [5, с. 60]. Однак 
сформувати у гравців чітке уявлення про той або 
інший елемент баскетболу часто буває складно, 
в першу чергу в зв'язку з швидкістю їх виконан-
ня. Тому показ техніки виконання будь-якого 
прийому спортсменами високої кваліфікації не 

завжди дає потрібний ефект, оскільки швидкість 
виконання не дозволяє усвідомити деталей. Для 
вирішення даної проблеми необхідні статичні 
і динамічні моделі елементів спортивної техніки. 
Зазвичай використовують малюнки, відеограми, 
схеми [8, с. 58–59]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки накопичений великий теоретич-
ний і експериментальний матеріал з питань, 
пов'язаних із розвитком та удосконаленням 
техніки гри у баскетбол. Козина Ж.Л. [8, с. 64] 
для вивчення елементів техніки у ігрових видах 
спорту пропонує використовувати метод техніч-
ного та художнього моделювання. Горбуля В.О. 
[4, с. 220] у своїх дослідженнях рекомендує ви-
користовувати метод контрольних тестів різних 
елементів техніки у баскетболі, таких як: пере-
сування в захисній стійці 100 м; передача м’яча 
в стіну двома руками від грудей і однією від пле-
ча за 30 с; штрафні кидки, із 30 кидків; 40 кидків 
з різних точок;кидки в стрибку «маятник», кіль-
кість влучань за 1 хв.
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Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Однак в даний час, не 
дивлячись на наявність інформаційних можли-
востей для образного уявлення елементів техні-
ки в баскетболі, все ще потребує пошуків сучас-
них технологій. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є виявлення сучасних технології для розвитку 
елементів техніки у баскетболістів в ЗВО.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнен-
ня літературних джерел та даних Internet з пи-
тання розвитку техніки у баскетболістів за раху-
нок сучасних технологій у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. В результаті 
аналізу літературних даних були виділені осно-
вні напрямки застосування сучасних технологій 
для забезпечення розвитку елементів техніки 
в баскетболі:
 створення поліграфічних посібників, що ві-

дображають виконання різних прийомів техніки; 
 застосування відеофільмів для забезпе-

чення динамічної наочності біомеханічних осо-
бливостей елементів техніки; 
 створення мультиплікаційних фільмів, 

що дозволяють акцентувати увагу на певні осо-
бливості техніки.

Для підготовки поліграфічних посібників за-
стосовується відеозйомка технічних прийомів 
виконана баскетболістами високої кваліфікації 
з подальшою комп'ютерною обробкою даних. Ма-
теріали знімаються за допомогою відеокамери, 
потім переводяться в комп'ютер за допомогою  
TV тюнера. Відеоматеріали розкладаються на 
кадри за допомогою «Adobe Premier». Після цьо-
го вибираються потрібні кадри, і видаляється 
фон за допомогою програми «Adobe Photoshop». 
Видалення фону робиться з метою забезпечення 
контрастності і кращого наочного сприйняття 
технічних елементів. Створені таким чином віде-
ограми можуть видаватися кожному спортсмену 
на необмежений термін. У збільшеному форматі 

отримання такої допомоги можна розвішувати 
перед спортивним залом [8, с. 58].

Створення навчальних мультфільмів застосо-
вується програма «Macromedia Flash MX 2004» – 
ця програма забезпечує інструментальну середу 
візуальної розробки мультимедійних докумен-
тів, що містять анімаційну графіку, звук, відео, 
елементи призначеного для користувача інтер-
фейсу і здатних підтримувати інтерактивність. 
Програма призначена для створення додатків 
з мультимедійним змістом самого різного вико-
ристання. Вона дозволяє створювати мальовані 
мультфільми, додавати до них відеокліпи і звук, 
отримані з інших джерел. Створені документи 
можуть експортуватися в інші програми і тран-
слюватися в них. Застосування створених та-
ким чином мультфільмів дозволяє наочно про-
демонструвати основні особливості виконання 
технічних елементів. Методи мультиплікації 
застосовуються також для ілюстрації тактичних 
взаємодій. Засоби наочності (відеограми, муль-
тфільми, відеофільми) можуть застосовуватися 
у вільний від тренувань час [6, с. 291–292].

В даний час вчені різних галузей знань звер-
таються до проблеми необхідності активізації 
так званого «внутрішнього бачення» для досяг-
нення успіху в роботі, творчості, при навчанні 
новим складним діям. На внутрішньому бачен-
ні заснований процес ідеомоторного тренування 
[9, с. 69–70].

Висновки. Під час аналізу літературних 
джерел виявленні сучасні технології, такі як: 
поліграфічні посібники, навчальні відеофільми 
та мультиплікаційні фільми. Використання яких 
забезпечить образне уявлення елементів техніки 
баскетболу у спортсмена та допоможе швидше 
оволодіти ними. Удосконалюючи техніку гравця 
потрібно брати до уваги сучасні технології, які 
сприятимуть відображенню різних специфічних 
елементів та дозволять акцентувати увагу на 
певні особливості техніки у грі баскетбол. 
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