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Баскетбол. 

 

І. Характеристика баскетболу як засобу фізичного виховання. 

 

   Баскетбол - одна із самих популярних ігор у багатьох країнах світу. В 

Україні баскетбол займає почесне друге місця після такої народної гри як 

футбол. 

   Для неї характерні різноманітні рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, 

стрибки, кидки і ведення м'яча, здійснювані в єдиноборстві із 

суперниками. Такі різноманітні рухи сприяють поліпшенню обміну 

речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію. 

   Баскетбол має не тільки оздоровчо-гігієнічне значення, але й агітаційно-

виховне. Заняття баскетболом допомагають формувати наполегливість, 

сміливість, рішучість, чесність, впевненість у собі, почуття колективізму.  

   Розмаїтість технічних і тактичних дій гри в баскетбол і власне ігрову 

діяльність мають унікальні властивості для формування життєво важливих 

навичок і умінь студентів, усебічного розвитку їх фізичних і психічних 

якостей. Освоєні рухові дії гри в баскетбол і сполучені з ним фізичні 

вправи є ефективними засобами зміцнення здоров'я і рекреації і можуть 

використовуватися людиною протягом усього його життя в самостійних 

формах занять фізичної культури. 

   Гра в баскетбол характеризується багатим і різноманітним руховим 

змістом. Щоб грати в баскетбол, необхідно уміти швидко бігати, миттєво 

змінювати руху по напрямку і швидкості, високо стрибати, мати силу, 

спритністю і витривалістю. Виконання рухів з м'ячем супроводжується 

емоційною напругою граючих, викликає активізацію діяльності сердечно - 

судинної і дихальної систем. Якісні зміни відбуваються й у руховому апараті 

тих, що займаються. У результаті виконання великої кількості стрибків при 

передачах м'яча зміцнюється кісткова система, суглоби стають більш 

рухливими, розвивається сила й еластичність м'язів. 

   Постійні вправи з м'ячем сприяють поліпшенню глибинного і 

периферичного зору, точності й орієнтування в просторі. 

   Часта зміна ігрових ситуацій розвиває здатність баскетболістів швидко 

опановувати нові рухи і миттєво перебудовувати рухову діяльність. В міру 

оволодіння прийомами гри координаційні труднощі, з якими 

зіштовхується баскетболіст, поступово підвищуються: потрібно більш 

висока точність рухів, їхня взаємна погодженість, уміння реагувати на 

раптові зміни обстановки. Необхідність багаторазового виконання прийомів, 



доведення їх до автоматизму жадає від баскетболіста прояву витривалості, 

тобто уміння протистояти стомленню. 

   Заняття баскетболом розвивають в основному швидкісну і стрибкову 

витривалість, тобто здатність робити швидкі рухи протягом тривалого часу. 

   У процесі ігрової діяльності  виникають позитивні емоції, інтерес до гри, 

життєрадісність, бадьорість, ініціативність, бажання перемогти. 

   Гра в баскетбол вимагає максимального прояву фізичних можливостей, 

вольових зусиль, уміння користатися придбаними навичками. 

   Завдяки своїй приступності й емоційності баскетбол не тільки служить 

фізичному розвитку, але  і є засобом активного відпочинку. 

   Правильна організація роботи з навчання баскетболом і проведення 

змагань мають велике виховне значення. Навчальні і контрольні ігри 

сприяють розвитку сили волі, витримки, дисципліни, виховують почуття 

товариства і взаємної допомоги, відкривають широкі можливості для прояву 

і розвитку творчої ініціативи окремих баскетболістів і колективу команди. 

 

ІІ. Правила гри. 

 

  Гра проходить на прямокутному майданчику завдовжки 28 м і шириною  

15 м спеціальним м'ячем. Маса м'яча 567-650 грам, коло 749-780 мм (у 

іграх чоловічих команд; у іграх жіночих команд використовуються м'ячі 

менших розмірів, і ще менше - в матчах по міні-баскетболу). Баскетбольні 

м'ячі бувають двох типів: призначені для гри тільки в приміщеннях і 

універсальні, тобто придатні для використовування і в приміщеннях, і на 

вулиці. Корзина (металеве кільце діаметром 45 см з натягнутою на ньому 

сіткою без дна) кріпиться на висоті 3,05 м на щиті, встановленому на стійці 

паралельно лицьовим лініям майданчика. 

   До кінця 1960-х років офіційні змагання проводилися як на відкритому 

повітрі, так і в спортивних залах. З 1968 всі офіційні матчі проходять 

тільки в закритих приміщеннях. Найбільші турніри по баскетболу 

звичайно проводяться в залах заввишки не менше 7 м. 

   Матч починається в центрі майданчика. Суддя підкидає м'яч вгору між 

двома гравцями команд - суперниць. В той момент, коли вони торкаються 

м'яча (брати м'яч в руки не можна), починається відлік ігрового часу. Після 

кожного свистка судді секундомір зупиняється - і з відновленням гри 

включається знов. Ігровий час фіксує суддя - секундометрист. Раніше 

матчі під егідою Міжнародної любительської федерації баскетболу (ФІБА) 

складалися з 2 таймів по 20 хвилин чистого ігрового часу. Згідно новим 



правилам, прийнятим в 2000, матч складається з чотирьох таймів по 10 м 

чистого часу кожен (у НБА - з чотирьох таймів по 12 м) з 2-хвилинними 

перервами між першим і другим, третім і четвертим таймами, перерви у 

середині матчу – 15 м. 

   Раніше гравець міг володіти м'ячем необмежений час. У 1960-е роки 

минулого століття був введений 30-секундний (ФІБА) і 24-секундний 

(НБА) ліміт: після його закінчення команда втрачає м'яч. За правилами 

ФІБА 2000-го року, на атаку командам також відводиться не більш 24 

секунди. До складу суддівської бригади входить так званий оператор 24 

секунд, який стежить за дотриманням цього правила. Окрім цього, існують 

також «правило трьох секунд» (стільки часу гравець атакуючої команди 

може знаходитися в обмеженій зоні суперника, яку іноді так і називають - 

«З-секундна зона») і «правило восьми секунд» (за цей час команда, що 

оволоділа м'ячем на своїй половині майданчика, повинна перевести його з 

тилової зони в передову). 

   Нічиєю в баскетболі не буває. Якщо після закінчення основного часу 

матчу рахунок виявляється рівним, призначається додатковий 5-хвилинний 

тайм - овертайм. Якщо і в овертаймі жодна з команд не доб'ється перемоги, 

призначається ще одна додаткова п'ятихвилинка і т.д. Виключення 

можливе в тому випадку, якщо команди за регламентом змагань проводять 

парні зустрічі (по так званій кубковій системі): тоді в першому матчі може 

бути зарахована нічия, а переможець в парі визначається за наслідками 

другої гри. 

   Точний кидок в корзину з позиції за дугою, проведеною на відстані 6,25 

м від щита (у НБА - 7,27 м), оцінюється в три очки. Ця дуга називається 

також «триочковою лінією». Вся решта кидків (у тому числі і з-під щита) 

оцінюється в два очки.  

   Нерідко суддям доводиться розігрувати в ході гри спірний м'яч. М'яч 

вважається спірним в наступних випадках: якщо два суперники міцно 

тримають м'яч і жоден з них не може оволодіти ним, не порушивши 

правил; якщо м'яч вийшов за межі майданчика від двох гравців різних 

команд (або суддя не зміг точно визначити, хто з гравців торкнувся м'яча 

останнім); якщо м'яч застряг між щитом і кільцем і т.д. Залежно від 

ситуації спірний м'яч може розігруватися або між безпосередніми 

учасниками «спора», або між двома будь-якими гравцями команд-

суперниць. Гравець, що бере участь в розиграші спірного м'яча, не може 

бути замінений. 



   У баскетбольних правилах є декілька обмежень, що стосуються техніки 

ведення м'яча. Після дріблінга гравець може зробити тільки два кроки з 

м'ячем в руках, не ударяючи їм об підлогу. Потім він повинен або кинути 

м'яч в кільце, або віддати партнеру. У разі третього кроку фіксується 

пробіжка, і м'яч переходить до іншої команди. Якщо ж баскетболіст 

зупинився з м'ячем в руках і замість кидка в корзину або пасу партнеру 

знову починає дріблінг, фіксується подвійне ведення і м'яч також 

переходить до суперника. Гравець, що володіє м'ячем, може зупинятися і 

потім знову продовжувати рух за умови, що під час зупинки він 

продовжував постукувати м'ячем об підлогу. М'яч в баскетболі можна 

вести по черзі то однією, то іншою рукою, але не двома руками одночасно. 

Якщо гравець одержав м'яч, стоячи на місці, або зупинився після того, як 

одержав м'яч, йому не дозволяється відривати від підлоги опорну ногу 

раніше, ніж він випустить м'яч з рук. 

   Від кожної команди на майданчику виступають одночасно п'ять гравців, 

ще п'ять-сім баскетболістів знаходяться під час гри на лавці запасних. 

Кількість замін в баскетболі не обмежено, але проводити їх можна тільки в 

той момент, коли зупинений секундомір. 

   За правилами ФІБА, на офіційних змаганнях гравці виступають під 

номерами з 4-го по 15-й. Числа «1», «2» і «З» як номери в даний час не 

використовуються. Серед спеціальних жестів, що використовуються 

суддями по ходу матчу, є і жести з цими числами: наприклад, коли суддя 

указує на порушення «правила трьох секунд» або показує, скільки 

штрафних кидків повинен виконати гравець потерпілої команди. Так само, 

на пальцях, суддя показує секретарю матчу номер гравця, який карається 

персональним зауваженням. Щоб уникнути плутанини, було вирішено 

номери 1, 2 і З скасувати. 

   Правилами баскетболу забороняється бити суперника по руках, штовхати 

його, тримати руками, наступати на ноги, зустрічати ногою (і прямої, і 

зігнутої в коліні). Гравцю, що допустив будь-яке з подібних порушень, 

оголошується персональне зауваження (фол). Якщо спортсмен одержав 

протягом матчу п'ять фолів (у НБА - шість), його видаляють з поля до 

кінця зустрічі і замінюють одним із запасних гравців. 

   Обопільний фол оголошується у тому випадку, коли гравці обох команд 

одночасно порушують правила: обидва баскетболісти одержують 

персональні зауваження, а м'яч залишається у команди, яка володіла ним 

на момент порушення, або розігрується спірний м'яч. Розрізняють також 

технічний фол (за неспортивну поведінку, такому покаранню можуть 



піддаватися не тільки баскетболісти, що знаходяться на майданчику, але і 

тренер, і запасні гравці - за суперечку з суддею).  

   Найважче покарання в баскетболі - так званий дискваліфікуючий фол. 

Він оголошується за серйозне порушення і спричиняє за собою 

дискваліфікацію гравця і видалення його з майданчика до кінця гри 

незалежно від кількості фолів, що вже були у нього (йому на заміну 

виходить інший баскетболіст). 

   Якщо персональний фол був зроблений по відношенню до гравця, що 

робив кидок по кільцю, або був зафіксований технічний фол, суддя, крім 

персонального зауваження гравцю, що провинився, призначає також 

штрафні кидки. Залежно від характеру порушення кидки виконує або сам 

потерпілий, або один з його партнерів по команді. Штрафні кидки 

виконуються із спеціальної крапки в 6 м від шита. Кожен точний кидок 

приносить очко, таким чином, за допомогою двох штрафних можна 

заробити два очки. 

   У сучасних баскетбольних правилах є такі пункти, як «гра, програна 

через брак гравців» (команді зараховується поразка, якщо в її складі 

залишається один гравець) . 

   На самому початку в баскетболі було всього 13 правил, зараз їх більше 

200. Вони періодично переглядаються Всесвітньою технічною комісією 

ФІБА і затверджуються потім Центральним бюро Федерації. Останній 

серйозний їх перегляд відбувся в травні 2000. 

   Правилами визначаються лише основні принципи гри, в них не можуть 

бути передбачені всі можливі ігрові ситуації. Крім зведення самих правил, 

існують і їх офіційні інтерпретації, в яких обмовляється можливе 

трактування правил в різних спірних моментах. Суддя матчу має право 

ухвалювати самостійне рішення в ситуаціях, які в правилах не обумовлені. 

При проведенні всіх офіційних міжнародних змагань діють правила, 

затверджені ФІБА. Вони декілька відрізняються від правил НБА. 

 

ІІІ. Техніка і тактика. 

 

У сучасному баскетболі розрізняють наступні ігрові амплуа: 

розігруючий захисник; атакуючий захисник, легкий і важкий форварди, а 

також центровий (або центрфорвард). 

Розігруючого захисника також називають «плеймейкером» (англ. 

«ріаутакег» - буквально, «той, хто робить гру») або «диригентом». 

Розігруючі більше інших гравців володіють м'ячем і ведуть гру всієї 



команди. Від них потрібне прекрасне бачення майданчика, філігранний 

дріблінг і тонка гра в пас. Атакуючі захисники не тільки починають атаку 

своєї команди, але нерідко і завершують її дальніми кидками. Форварди 

звичайно атакують з країв майданчики, а центрові - зблизька. 

Центрфорварди, як правило, самі високі гравці в команді, їх основна 

функція - боротьба під своїм і чужим щитом. 

Залежно від того, як складається гра, тренер може в якийсь момент 

внести зміни в звичну тактичну розстановку (стандартною вважається 

«схема» 2-1-2): наприклад, виставити на майданчик двох-трьох центрових 

одночасно. Успіх команди визначається не тільки індивідуальною 

майстерністю гравців, але і вірно вибраною тактикою.  

У баскетболі розрізняють зонний і особистий (персональну) захист. 

У першому випадку кожний з гравців опікає будь-якого суперника, що 

знаходиться у відведеній йому ділянці (зоні) майданчика. При 

персональному захисті кожен баскетболіст опікає «свого» гравця. 

Надзвичайно ефективний так званий пресинг - активний вид оборони, при 

якому суперників опікають не тільки в безпосередній близькості від свого 

щита, але і на дальніх підступах до нього, іноді - по всьому майданчику. 

Мета пресингу - перешкодити супернику спокійно розіграти м'яч і 

провести атаку. 

Особливе значення в сучасному баскетболі має боротьба під щитом. 

Відома баскетбольна заповідь свідчить: «Хто виграє щит - виграє матч». 

Індивідуальна майстерність гравця складається з багатьох 

компонентів. Дріблінг, тобто ведення м'яча, у тому числі і без візуального 

контролю, що дозволяє гравцю миттєво оцінювати змінну ситуацію на 

майданчику, різні хитрощі, що вводять суперника в оману (обманний рух 

м'ячем, руками, ногами, всім тілом, поворотом голови, поглядом), гра в 

пас. Особливо цінується так званий прихований пас - передача м'яча, не 

дивлячись на партнера, якому він адресований. Ще один прийом з 

арсеналу майстрів баскетболу - пас через спину (тримаючи м'яч за спиною, 

гравець перекидає його партнеру через голову).   

  Кінцевою метою пересування гравця по площадці з м'ячем і без м'яча є 

кидки в кошик. Розуміння цього положення тренером і гравцями підвищує 

мотиваційний рівень при виконанні вправ, спрямованих на 

удосконалювання цих допоміжних ігрових навичок. Гравець не може стати 

снайпером, не удосконалюючи постійно свої здібності в ривках, зупинках і 

поворотах, швидкій зміні напрямку при веденні, лові і передачах м'яча. 



   Кидки в баскетболі здійснюються як з місця, так і в русі. Існує немало їх 

різновидів: кидок в стрибку, кидок «крюком» (рука гравця, що стоїть 

боком до корзини суперника, рухається по уявній дузі), кидок в корзину 

зверху і ін. Разом з технікою володіння м'ячем в баскетболі надзвичайно 

важливо уміння правильно грати без м'яча. 

   М'яч звичайно кидають зі зворотним обертанням, що дозволяє удержати 

його на заданій траєкторії і домогтися більш м'якого відскоку у випадку 

невдалого кидка. Крім того, зворотне обертання сповільнює швидкість 

польоту м'яча, при зустрічі з кільцем збільшуються шанси на те, що він 

проскочить у кошик, а не відскочить назовні. 

   При кидку всі рухи повинні бути плавними і ритмічними. Супровід м'яча 

природне продовження кидка, у той час як погляд гравця усе ще 

спрямований на мету. Природний супровід кроку гарантує проходження 

його по заздалегідь наміченій траєкторії. М'яч контролюється кінчиками 

пальців, а не долонею. Пальці завдяки чуттєвим нервовим закінченням 

допомагають гравцю контролювати м'яч і "відчувати його контроль". 

 

Основні вимоги при кидку наступні: 

- виконуй кидок швидко, 

- у вихідному положенні утримуй м'яч близько до тулуба, 

-  якщо кидаєш однієї, то направ лікоть кидаючої руку на кошик, 

- випускай м'яч через вказівний палець, 

- супроводжуй кидок рукою і кистю, 

- постійно утримуй погляд на меті, 

- цілком зосереджуйся на кидок, 

- стеж за м'якістю і невимушеністю кидка, 

         - для збереження рівноваги утримуй плечі паралельно. 

 

Загальні помилки при кидках у кошик: 

-  невміння зосередити увагу на цілі; 

-  занадто сильне обертання м'яча; 

-  погана рівноваги тіла; 

-  поспішність при виконанні кидка; 

-  розведення ліктів при виконанні кидка; 

-  відсутність супроводу м'яча; 

-  кидки з занадто низькою чи занадто високою траєкторією; 

-  тримання м'яча на долоні під час кидка. 

 



   Баскетбольна техніка формувалася десятиліттями. Наприклад, в кінці 19 

ст. гравці пасували один одному тільки двома руками від грудей, а кидок 

виробляли так само або «з-під себе». Такий, здавалося б, природний 

прийом, як кидок м'яча однією рукою, вперше був застосований лише в 

1930-ті роки і виробив справжню революцію в грі. 

   Коли не існувало обмежень (за часом) на атаку, баскетбол був дуже 

повільною грою. Що підтверджують і «мікроскопічні» результати матчів, 

що нерідко не виходили за межі 15-20 очок з кожної сторони. Для 

баскетболу почала і середини минулого століття був характерний 

неквапливий розиграш м'яча, а успіх команди багато в чому визначався 

індивідуальними діями провідних гравців. Як правило, це були 

високорослі спортсмени. Довгий час баскетбол вважався виключно 

спортом гігантів. Але з часом помітний вплив на гру стали робити і менш 

рослі гравці, яких в баскетболі називають «малюками». Вони надзвичайно 

рухомі, витривалі і відрізняються прекрасною реакцією.  

   До ухвалення «правила 3 секунд» атака нерідко будувалася за дуже 

простою тактичною схемою: самий високий  гравець атакуючої команди 

розташовувався в безпосередній близькості від кільця суперника і, 

одержавши врешті-решт м'яч, відправляв його в корзину. Введення 

«правила 3 секунд» примусило баскетболістів шукати інші варіанти 

розвитку атаки, активніше використовувати середні і дальні кидки. А з 

введенням 24-секундного обмеження на атаку і заборони на повернення 

м'яча в свою тилову зону помітно зріс темп гри. Велике значення придбала 

гра в пас, техніка і снайперські якості гравців стали цінуватися не менше, 

ніж їх зріст. 

    

 

ІV.    Висновки. 

 

   З вищенаведеного хочеться зробити наступні висновки: по-перше, 

баскетбол залишається однієї з найкращих ігор у закритих приміщеннях 

для розвитку майже усіх фізичних якостей та кондицій учнів: 

витривалості, міцності, швидкості, гнучкості, прицільності, швидкості 

мислення тощо. По-друге, більшість шкіл в Україні мають достатню 

матеріально-технічну базу для проведення гри в баскетбол як в закритому 

приміщенні, так і на відкритих майданчиках. 

 

 


