
1 

 

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” 

 

 

 

 

 

 

О.В. ЛИВАЦЬКИЙ 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ „БАСКЕТБОЛ” 

 (ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганськ – 2014 



2 

 

 

УДК [378.016:796.323.2] (076) 

ББК 75.566р3 

Л 55 

 

Рецензенти: 
Ротерс Т.Т. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і методики фізичного 

виховання ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. 

 
Ніколайчук І. Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичного виховання Східноукраїнського 

національного університету ім. В.Даля. 

 
Кудряшов Є.В. – кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін 

ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”. 
 

 

 

 

Ливацький О.В. 

Методичні рекомендації до вивчення елективного курсу 

„Баскетбол” (для майбутніх вчителів фізичної культури). – 

Луганськ. – Альма-матер. –2014. –53 с. 

 

 

 

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою  

ДЗ „Луганський національний університет 

 імені Тараса Шевченка” 

(протокол №10 від 04 червня 2014 р.) 

 

 

 

© Ливацький О.В., 2014 



3 

 

ЗМІСТ 

Вступ 4 

1. Загальні основи вивчення дисципліни  „Спортивні 

ігри з методикою викладання (Баскетбол)”.................... 

 

5 

2. Програма курсу за вибором „БАСКЕТБОЛ” 

для учнів основної школи................................................. 

 

32 

а) теоретико-методичні знання........................................ 34 

б) фізична підготовка......................................................... 35 

в) технічна підготовка........................................................ 38 

г) тактична підготовка....................................................... 40 

д) контрольні тести........................................................... 

Список використаної та рекомендованої літератури.... 

 

 

42 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор у багатьох 

країнах світу. За свою більш ніж вікову історію він здобув 

величезне число шанувальників у всьому світі. Притаманні йому 

висока емоційність і видовищність, різноманіття прояви 

фізичних якостей, інтелектуальних здібностей, психічних 

можливостей і рухових навичок виводять баскетбол в категорію 

не тільки навчальної дисципліни, але й одним з потужних 

засобів активного відпочинку багатьох категорій населення, 

особливо дітей та молоді у нашій країні. 

Баскетбол має не тільки оздоровчо-гігієнічне значення, 

але й агітаційно-виховне. Заняття баскетболом допомагають 

формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, 

упевненість у собі, почуття колективізму.  

Баскетбол є захоплюючою спортивною грою, що 

представляє собою ефективний засіб фізичного виховання. Не 

випадково він дуже популярний серед школярів. Баскетбол, як 

важливий засіб фізичного виховання й оздоровлення дітей, 

вміщений у загальноосвітні програми середніх шкіл, шкіл з 

політехнічним і виробничим навчанням, дитячих спортивних 

шкіл.  

Закріплення досягнутих результатів і подальше 

підвищення рівня спортивної майстерності тісно переплітаються 

з масовою оздоровчою роботою і кваліфікованою підготовкою 

резервів з найбільш талановитих юнаків і дівчин.  

Розмаїтість технічних і тактичних дій гри в баскетбол і 

власне ігрова діяльність мають унікальні властивості для 

формування життєво важливих навичок і умінь школярів, 

усебічного розвитку їх фізичних, психічних та моральних 

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 фізичною культурою. 

Матеріали, наведені в цих методичних рекомендаціях 

допоможуть майбутнім учителям фізичної культури 

організувати в загальноосвітній школі елективний курс 

„Баскетбол”. 
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Видання орієнтовано на викладачів і студентів 

факультетів фізичного виховання  вищих навчальних закладів та 

вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

 ДИСЦИПЛІНИ  „СПОРТИВНІ ІГРИ З 

МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (БАСКЕТБОЛ)” 

Навчальний план підготовки фахівців фізичного 

виховання передбачає вивчення дисципліни „Спортивні ігри з 

методикою викладання (Баскетбол)”. 

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних 

знань з історії розвитку баскетболу, сучасного стану баскетболу 

в світі, в Україні, вивчені офіційних правил гри, організації 

змагань з баскетболу, оволодінні технічними діями в захисті та 

нападі, тактикою гри, вивченні засобів та методів навчання та 

удосконалення техніки та тактики гри в баскетбол, особливостей 

викладання баскетболу в загальноосвітніх школах та секціях з 

баскетболу. При вивчені дисципліни студенти оволодівають 

практичними навичками викладача фізичної культури, 

виконують обов’язки арбітра з баскетболу та виконують 

функцію організатора змагань з баскетболу. 

  На прикладі баскетболу студенти отримують знання з 

методики навчання й тренування учнів різних вікових категорій, 

як середніх класів, так і школярів, які навчаються в старшій 

школі, набувають організаційно-виховний досвід. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

знати: історію виникнення гри, правила змагань; 

оволодіти: методикою навчання техніки та тактики гри 

баскетбол, методикою викладання елективного курсу 

„Баскетбол”; 

вміти: виконувати елементи техніки гри баскетбол.  

1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретична підготовка. 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку гри баскетбол.     

Тема 2. Класифікація техніки гри. 



6 

 

Змістовий модуль 2. Фізична підготовка  
Тема 1. Загальна фізична підготовка. 

Тема 2. Спеціальна фізична підготовка. 

Тема 3. Методи фізичної підготовки баскетболістів. 

Змістовий модуль 3. Технічна підготовка 

Тема 1. Техніка нападу. 

Тема 2. Техніка захисту. 

Тема 3. Методика навчання техніці гри. 

Змістовий модуль 4. Тактична підготовка 
Тема 1. Тактика нападу 

Тема 2. Тактика захисту. 

Тема 3. Методика навчання тактиці гри. 

На практичних заняттях студенти вивчають особливості 

викладання елективного курсу „Баскетбол” для учнів основної 

школи.  

Основною метою розробки курсів за вибором є, з одного 

боку, підвищення в учнів інтересу до занять фізичною 

культурою, до певних сфер фізкультурно-спортивної діяльності, 

розширення знань, рухових умінь та навичок у конкретному виді 

спорту. А з іншого – підвищення обсягу рухової активності як 

складової частини здорового способу життя. Тому введення в 

режим навчання учнів 8–9-х класів курсів за вибором 

спортивного спрямування є необхідною умовою нормального 

функціонування організму та ведення здорового способу життя, 

що позитивно відображається на вихованні особистості 

школярів, спрямованості на саморозвиток та самовиховання в 

процесі поглибленого вивчення будь-яких циклів професійно 

орієнтованих предметів. 

Елективний курс з баскетболу заснований на 

використанні природних рухів (ходьба, біг, стрибки) і 

специфічних рухових дій з м’ячем (передача, ловіння, ведення, 

кидки в кошик), а також вправ без м’яча (зупинки, пересування 

приставними кроками, виконання обманних дій, повороти), що 

своєю чергою сприяє всебічному фізичному розвитку хлопців. 

Гра в баскетбол заснована на боротьбі двох команд за 

досягнення перемоги. У такій боротьбі правильна взаємодія 

гравців команди між собою є основою колективної діяльності, 
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яка має бути спрямована на досягнення загальних інтересів і 

спиратися на ініціативу й творчу активність кожного гравця. Усе 

це впливає на виховання в учнів організованості, 

дисциплінованості, здатності швидко орієнтуватися в ситуаціях, 

які несподівано міняються, уваги, кмітливості та 

взаємодопомоги. 

Програмою з дисципліни „Спортивні ігри і методика 

викладання (Баскетбол)” передбачено проведення лекційних, 

практичних занять та організацію самостійної роботи студентів. 

Заняття теоретичного розділу програми передбачають 

поглиблення та розширення знань з теорії і методики навчання 

та вдосконалення школярів з розділу шкільної програми ‒  

баскетбол, планування, класифікація тактики гри в баскетбол, 

аналіз і контроль індивідуальної підготовки, самоконтроль. 

Практичні заняття проводяться у відповідності з 

програмним матеріалом з баскетболу і висвітлюють питання 

щодо навчання нових рухових навичок та вдосконалення 

вивчених раніше. Вивченню різних методик навчання та 

вдосконалення елементів техніки гри в баскетбол з дітьми різних 

вікових груп. 

 

Тема: Методика навчання техніки переміщень та ловлі та 

передачі м’яча в баскетболі 

Лекційні заняття 
1. Історія виникнення та розвитку гри в баскетбол, сучасний 

стан баскетболу в світі й на Україні. 

Практичне заняття  

Інвентар та обладнання: баскетбольний м’яч, свисток,  

гімнастична лавка, секундомер. 

1. Методика навчання переміщень гравців по майданчику: на 

місці (повороти, викрокування). 

2. Методика навчання переміщенням по майданчику (ходьба 

приставними кроками, біг на зігнутих ногах, повороти вправо та 

вліво, стрибки), різновиди переміщень в баскетболі. 

3. Удосконалення техніки виконання різних способів 

переміщень в баскетболі 

4. Контрольне заняття з техніки виконання різних видів 
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переміщень гравців по майданчику. 

5. Методика навчання передачам м’яча двома руками від груді, 

однією рукою від плеча, двома руками із-за голови, однією 

рукою з замахом та “гаком”. 

6. Методика навчання передачам в парах у русі різними 

способами. 

7. Методика навчання передачам в зустрічному русі різними 

способами. 

8. Удосконалення техніки виконання ловлі-передачі м’яча на 

місці та в русі різними способами 

9. Контрольне заняття з техніки виконання ловлі-передач м’яча. 

10. Методика навчання веденню м’яча на місці. Методика 

навчання ведення м’яча в русі (ходьбі та бігу). 

11. Ведення м’яча по прямій та зі зміною напрямку руху, 

ведення м’яча в русі в поєднанні з обвідкою. 

12. Вдосконалення техніки виконання ведення м’яча на місці та 

в русі 

13. Складання контрольних нормативів з техніки виконання 

ведення м’яча на місці та в русі. 

Самостійна робота 
1. Підготувати доповідь на одну з тем для самостійного 

опрацювання запропонованих для першого змістовного модуля. 

2. Написати реферат на одну з запропонованих тем. 

3. Розробити комплекси вправ для навчання та 

удосконалення ведення м’яча в русі. Визначити основні помилки 

та шляхи їх усунення при навчанні веденню м’яча. 

Комплекс тестових вправ, за допомогою яких оцінюється 

техніка виконання переміщень баскетболіста: 

Комплексний тест: поворот, викрокування вправо, вліво, 

поворот. 

Переміщення приставними кроками (правим, лівим боком, 

обличчям та спиною вперед). 

Повороти в русі (вправо та вліво в бігу). 

Стрибки поштовхом однієї ноги (чергування правою та лівою 

ногою). 

Скласти контрольні нормативи з техніки виконання передач 

м’яча на місці та в русі, визначити основні помилки при 
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виконанні цього технічного прийому. 

Комплекс тестових вправ, за допомогою яких оцінюється 

техніка виконання ловлі-передачі м’яча на місці та в русі: 

Передачі в парах двох м’ячів різними способами на місці  (двома 

руками від груди, однією рукою від плеча). 

Передачі м’яча в парах в зустрічному русі. 

Передачі м’яча в трійках в паралельному русі з забіганням за 

спину. 

 

ШАБЛОН МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ  

ТЕХНІЦІ ПЕРЕДАЧІ М’ЯЧА 

1. Показ ‒  пояснення ‒  показ. 

2. Імітація. 

3. Вивчення прийому в спрощених умовах. 

4. Поглиблене розучування прийому. 

5. Цілісне формування рухової навички. 

6. Ситуаційне вивчення прийому. 

7. Закріплення прийому в грі або естафеті. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВИЧОК ПЕРЕДАЧІ М’ЯЧА 

1. Маскувати відвертий напрямок передачі. 

2. Застосовувати передачі‚ найбільш прийняті в цій ігровій 

ситуації. 

3. Застосовувати рухи, що сприяють передачі. 

4. Використовувати різні способи передач, щоб зашкодити 

протидії захисника, внести елемент несподіванки. 

5. Сполучати короткі й далекі передачі. 

6. Уникати поперечних передач. 

7. Застосовувати передачі без зорового контролю. 

8. Володіти чіткою, результативною передачею, що веде до 

узяття кільця. 

9. Розробити зі своїми партнерами систему сигналізації про 

передачу. 

10.  

ПЕРЕДАЧА М'ЯЧА ДВОМА РУКАМИ ВІД ГРУДЕЙ 

 Це основний спосіб, що дозволяє швидко і точно 
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направити м'яч партнеру на близьку або середню відстань у 

порівняно простій, ігровій обстановці, без щільної опіки 

суперника. 

У навчанні цій передачі використовується певна 

методика: кисті з розставленими пальцями вільно обхоплюють 

м'яч, що утримується на рівні пояса, лікті опущені. 

Колоподібним рухом рук м'яч підтягують до грудей. Потім м'яч 

посилають уперед різким випрямленням рук, доповнюючи його 

рухом кистей, що додають м'ячу зворотне обертання. Після 

передачі руки розслаблено опускають, гравець випрямляється, а 

потім займає положення на злегка зігнутих ногах. 

Якщо суперник активно заважає передачі на рівні 

грудей, то м'яч можна послати так, щоб він, вдарившись об 

майданчик поблизу партнера, відскочив прямо до нього. Ноги 

при такій передачі потрібно згинати більше, а руки з м'ячем 

направляти вперед-вниз. 

 

ПЕРЕДАЧА М'ЯЧА ДВОМА РУКАМИ ЗВЕРХУ 

 Найчастіше використовують на середні відстані при 

щільній опіці суперника. Положення м'яча над головою дає 

можливість точно перекинути його партнерові через руки 

захисника. 

 Аналіз техніки: гравець піднімає м'яч злегка зігнутими 

руками над головою і заносить його за голову. Потім різким 

рухом руками, розгинаючи їх у ліктьових суглобах і, роблячи  

рух кистями, направляє м'яч партнерові. 

 

ПЕРЕДАЧІ М'ЯЧА ДВОМА РУКАМИ ЗНИЗУ 

 Застосовується з відстані 4‒ 6 м, коли м'яч спійманий на 

рівні нижче за коліна або піднятий з майданчика і немає часу 

змінити позицію. 

Анализ техники: м'яч у опущених і злегка зігнутих 

руках, пальці вільно розставлені на м'ячі, м'яч відводять до 

стегна ноги, що стоїть ззаду, і трохи піднімають. Потім маховим 

рухом руками вперед і одночасно випрямленням їх м'яч 

посилають в потрібному напрямі. Коли руки досягають рівня 

поясу, кисті активним рухом виштовхують м'яч і додають йому 
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зворотне обертання Висота польоту м'яча визначається 

розкриваючим рухом кистей. Передачу найчастіше виконують з 

кроком уперед. 

 

ПЕРЕДАЧА М'ЯЧА ОДНІЄЮ РУКОЮ ВІД ПЛЕЧА 

 Найбільш розповсюджений спосіб передачі м'яча на 

близьку і середню відстань. Тут мінімальний час для замаху і 

гарний контроль за м'ячем. Додатковий рух кисті в момент 

вильоту м'яча дозволяє гравцеві змінювати напрямок і 

траєкторію польоту м'яча у великому діапазоні. 

 Аналіз техніки: руки з м'ячем відводять до правого 

плеча (при передачах правою рукою м'яч лежить на кисті правої 

руки і підтримується лівою рукою) так, щоб лікті не 

піднімалися; одночасно гравець повертається у бік замаху. М'яч 

на правій руці, що відразу ж випрямляють і одночасно 

виконують рух кистю, що захльостує, і поворот тулубом .Після 

вильоту м'яча права рука на коротку мить ніби супроводжує 

його, а потім розслаблено опускається вниз; гравець 

повертається в положення рівноваги на злегка зігнутих ногах. 

 

ПЕРЕДАЧА ОДНІЄЮ РУКОЮ ВІД ГОЛОВИ АБО 

ЗВЕРХУ 

 Дозволяє направити м'яч через усе поле партнеру, що 

контратакує, на відстань 20‒ 25 м. 

Аналіз техніки: праву руку з м'ячем (за підтримкою 

лівою рукою) піднімають і злегка відводять за голову. 

Одночасно повертають тулуб. У такий спосіб досягається 

достатня амплітуда замаху. М'яч на правій руці, що відразу ж з 

великою силою і швидко випрямляють, і одночасно виконують 

рух кистю, що захльостує, і потужний поворот тулубом. 

ПЕРЕДАЧА ОДНІЄЮ РУКОЮ ЗНИЗУ 
 Виконується на близьку і середню відстань у тих 

випадках, коли суперник посилено намагається перехопити 

передачу зверху. М'яч направляють під рукою суперника. 

Аналіз техніки: пряму або злегка зігнуту руку з м'ячем 

махом відводять, назад, м'яч лежить на долоні й утримується  

пальцями. Руку з м'ячем уздовж стегна виносять уперед угору. 
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Для вильоту м'яча кисть розкривається і пальці виштовхують 

його. Висота траєкторії польоту залежить від своєчасності руху 

кисті, що розкривається, і пальців, Часто цю передачу 

виконують із кроком уперед лівою ногою. 

 

ПЕРЕДАЧА ОДНІЄЮ РУКОЮ ЗБОКУ 
 Подібна з передачею однією рукою знизу. Вона дозволяє 

направити м'яч партнеру на близьку і середню відстань 

оминаючи суперника з правої або лівої сторони. 

Аналіз техніки: рукою з м'ячем роблять маховий рух 

уперед у площині, паралельно майданчику. Напрямок польоту 

м'яча також залежить від руху кисті, що розкривається. 

 

ПЕРЕДАЧА М'ЯЧА УДАРОМ ОБ ПОВЕРХНЮ 

МАЙДАНЧИКА 
 Активна протидія захисників часто ускладнює 

виконання передачі м'яча гравцеві у вигідній позиції звичайним 

способом. Передати м'яч у такому випадку можна ударом об 

поверхню майданчика, щоб м'яч відскочив до партнера і не був 

перехоплений, він посилається у майданчик під кутом, на лінії 

ніг суперника, праворуч або ліворуч від нього і під його руками. 

Спосіб передачі м'яча може бути будь-яким. Краще 

використовувати ту передачу, що потребує найменшої витрати 

часу або підготовчих рухів у конкретній ігровій ситуації. 

Передачі м'яча можуть передувати відволікаючі рухи. 

 

ПЕРЕДАЧА ОДНІЄЮ РУКОЮ ЗА СПИНОЮ 
 Застосовується тільки на короткій відстані партнеру, що 

рухається позаду, або в тому випадку, коли це єдино можлива 

передача вільному гравцеві при завершенні прориву вдвох 

проти одного. 

Передача може бути або прямою, або з відскоком від 

підлоги. Гравець може злегка повернути голову або 

використовувати периферичний зір, щоб бачити партнера, що 

приймає передачу. Обіймати м'яч кистю руки, зігнутої під 

прямим кутом до передпліччя, гравець проносить м'яч за 

спиною і випускає таким, що його підкидає рухом кисті назад; 



13 

 

пальці звернені у бік партнера, що приймає передачу, гравець 

повертається на правій нозі (при передачі правою рукою) у бік, 

протилежний напрямкові передачі.  

 

Орієнтовні вправи з умовним партнером 

1. Баскетболіст з м'ячем у руках стоїть на відстані 

1,5‒ 2 м від тренувальної стінки. Передача м'яча на точність 

двома руками від грудей.  

2. Біля тренувальної стінки з відстані 1,5‒ 2 м гравець 

виконує передачі на точність у такій послідовності: двома, 

правою, лівою рукою. 

3. Гравець у вихідному положенні на відстані 2,5‒ 3 м від 

тренувальної стінки з м'ячем у руках. Другий м'яч перед ним на 

майданчику. Виконуючи передачу в стінку, слід старатися, щоб 

м'яч торкнувся майданчика перед баскетболістом, та зловити 

його. Випустивши з рук першого м'яча, гравець бере другий 

м'яч з майданчика і виконує передачу об стінку. Після того, як 

кожний м'яч торкнеться майданчика, гравець ловить м'яч і 

виконує передачу без паузи. 

4. Вихідне положення, як у вправі 3, зміст той самий, 

тільки під час ловлі м'яча після торкання майданчика перед 

наступною передачею баскетболіст переводить м'яч навколо 

тулуба. 

5. Вихідне положення і зміст, як у попередній вправі, 

тільки після виносу м'яча за спину повернути його вперед 

ударом об майданчик між ногами. 

6. Вихідне положення, як у вправі 3, після передачі м'яча в 

стінку баскетболіст бере другий м'яч, підкидає його вгору перед 

собою. Після торкання першим м'ячем майданчика гравець 

ловить його і знову скеровує в стінку, після чого ловить другий 

м'яч, підкидає його вверх і т. д. 

7. Вихідне положення, як у попередній вправі, тільки у 

гравця один м'яч. Після передачі в стінку спортсмен виконує 

поворот на 360º і ловить м'яч без попереднього удару об 

майданчик. Після передачі він виконує один поворот праворуч, 

а один ліворуч і т. д. 

8. Два м'яча, дві стінки. Стоячи в куті, 2‒ 3 м від кожної 
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стінки, баскетболіст по черзі посилає один м'яч в одну, другий в 

другу стінку. 

9. Гравець стоїть обличчям до тренувальної стінки на 

відстані 1 м. Одночасно передає два м'яча в стінку правою і 

лівою рукою в стрибку. 

10. Ведення м’яча на оптимальній швидкості вздовж 

тренувальної стінки, після двох-трьох торкань м’яча 

виконується передача та ловля м’яча в русі і т.д. 

 

 

 

 

Тема: Методика навчання техніки ведення та кидків м’яча в 

баскетболі 

Лекційне заняття 
1. Офіційні правила гри в баскетбол 

Практичне заняття 

Інвентар та обладнання: баскетбольний м’яч, баскетбольні 

кільця, свисток, секундомер. 

1. Методика навчання кидкам м’яча в кошик з місця однією 

рукою зверху з підтримкою. 

2. Методика навчання кидкам м’яча в русі після ведення, 

навчання кидкам м’яча в русі після передачі від партнера, 

штрафним кидкам. 

3. Удосконалення техніки виконання різних способів кидків 

м’яча в кошик різними способами з різних вихідних положень. 

4. Складання контрольних нормативів з техніки виконання 

кидків м’яча з місця та в русі після передачі від партнера. 

5. Вдосконалення ведення м’яча на місці, в русі та в поєднанні з 

обвідкою. 

6. Вдосконалення ловлі – передачі м’яча на місці та в русі. 

7. Комплекс вправ, спрямований на розвиток ігрової спритності 

(„жонглювання”). 

8. Інтегральна підготовка. 

9. Вдосконалення передач м’яча в паралельному та зустрічному 

русі. 

10. Вдосконалення кидків м’яча в кошик в з місця та в русі. 
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11. Навчальна гра. 

12. Скласти контрольний норматив з вправ ігрової спритності 

(„жонглювання”) 

13. Інтегральна підготовка. 

Самостійна робота 
1. Написати реферат на одну з запропонованих тем. 

2. Розробити комплекси вправ для навчання та 

удосконалення передач м’яча в русі. 

3. Розробити комплекси вправ для навчання та 

удосконалення кидків м’яча в кошик з різних винахідних 

положень. 

4. Підготувати доповідь на одну з тем для самостійного 

опрацювання запропонованих для другого змістовного 

модуля. 

Комплекс тестових вправ, за допомогою яких оцінюється 

техніка виконання ведення м’яча на місці та в русі: 

Ведення м’яча на місці по принципу Пп-Пл-Лл-Лл-Лп-Пп. 

Ведення м’яча однією рукою через гімнастичну лаву (правою та 

лівою рукою). 

Ведення м’яча в човниковому бігу між двома лініями. 

Ведення м’яча в поєднані з обвідкою (обвести три стійки в 

трикутнику). 

Складання контрольних нормативів з техніки виконання кидків 

м’яча з місця та кидків м’яча в русі після передачі від партнера. 

Комплекс тестових вправ, за допомогою яких оцінюється 

техніка виконання та кількість влучень кидків м’яча в 

кошик: 

Виконати 10 спроб штрафних кидків на влучність (також 

оцінюється і техніка виконання кидка). 

Виконати 5 спроб кидків в русі після передачі від партнера. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ 

ВЕДЕННЮ М’ЯЧА 

 При навчанні веденню м'яча доцільно спочатку 

використовувати підготовчі вправи: відбивання м'яча обома 

руками, відбивання правою і лівою рукою, на місці, ведення 
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м'яча на місці правою і лівою рукою, що дозволяють освоїти 

спосіб накладання руки на м'яч, м'яч контролюється пальцями, 

кистю, ліктем і рукою, при цьому регулюється висота і 

швидкість відскоку м'яча. Долоня зігнута у вигляді чашечки і не 

торкається м'яча, пальці зручно розведені, ведення починається 

м'яким рухом кисті. Штовхаючи м'яч, потрібно прагнути того, 

щоб супроводжувати його якнайдалі, зберігаючи над ним 

контроль. Увага звертається на правильне положення руки й 

голови, на контроль за м'ячем за допомогою бічного зору. 

Після того як баскетболісти навчаться контролювати м'яч 

обома руками досить упевнено, можна перейти до ведення в русі 

спочатку кроком, потім бігом. Головну увагу звертають на 

вироблення почуття ритму, уміння координувати рух рук і ніг. 

Рухи повинні виконуватися вільно, невимушено, м'яч не 

повинен перешкоджати бігу. Спочатку освоюється ведення м'яча 

по прямій, потім зі зміною напрямку, швидкості пересування і 

висоти відскоку м'яча. 

Удосконалюючи ведення м'яча, варто вводити протидії 

умовного супротивника. Спочатку активність протидії можна 

обмежити, а в наслідку наближати до обстановки, щоб 

формувати навички раціонального застосування різних способів 

ведення м'яча. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВЕДЕННЯ М’ЯЧА 
1. Ведення м’яча доцільно починати з вихідного 

положення, ноги напівзігнуті, центр ваги тіла перенести вперед. 

М’язи розслаблені, спина пряма, голова піднята для 

периферичного огляду майданчика. 

2. Ведення м’яча здійснювати ритмічними поштовхами 

кінчиками розставлених пальців, легким кистьовим рухом. 

3. Ведення м’яча здійснювати дальньою рукою від 

захисника. 

4. Застосовувати обманні рухи (фінти) у процесі 

обведення захисника. 

5. Володіти навичками рук при зміні напрямку ведення 

м’яча. 
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6. Володіти навичкою аритмічного ведення. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ВЕДЕННЮ М'ЯЧА 

I. Ознайомлення з прийомом: 

1) показ, розповідь, показ; 

2) випробовування; 

3) імітація 

II. Розучування прийомів у спрощених, спеціально 

створених умовах: 

1) ведення м'яча на місці, активно штовхаючи його вниз 

правою, потім лівою рукою; 

2) ведення м'яча на місці змінно правою і лівою рукою, 

накладаючи праву кисть зверху праворуч, а ліву ‒  зверху 

ліворуч; 

3) ведення м'яча навколо себе правою, потім лівою 

рукою і змінно правою і лівою рукою; 

4) ведення м'яча по колу правою і лівою рукою; 

5) ведення в русі кроком; 

6) ведення в русі бігом; 

7) ведення після поворотів на місці; 

8) ведення зі зміною напряму руху (довільно і за 

сигналом); 

9) ведення зі зміною швидкості пересування. 

III. Розучування прийомів в умовах наближених до 

ігрових: 

1) ведення одночасно змінюючи напрямки і швидкість 

(за сигналом); 

2) ведення після лову на місці; 

3) ведення після лову з зупинкою; 

4) ведення зі зміною висоти відскоку; 

5) ведення зі зміною напрямку і висоти відскоку; 

6) ведення з протидією захисника (захисник на місці 

треба обвести); 

7) захисник пересувається, але руки не беруть участь у 

захисті; 

8) пасивний і активний відступ захисника.  

IV. Удосконалення прийому в ігрових умовах: 



18 

 

1) „п′ятнашки” у парах; 

2) ведення на обмеженій площі з великою кількістю 

гравців; 

3) ведення в колі, два гравці, кожний не тільки веде м'яч, 

але і намагається вибити м'яч у партнера; 

4) ігри два на три; 

5) ведення на час; 

6) навчально-тренувальні ігри з використанням активних 

форм захисту й установкою їхнього подолання за допомогою 

ведення; 

7) двосторонні ігри. 

 

Орієнтовні вправи без суперника: 

1. Ведення м'яча на місці, змінюючи високий відскік на 

низький. Вправу виконують змінно правою і лівою рукою. 

2. Ведення на місці двома м'ячами правою і лівою рукою. 

При можливості міняти висоту відскоку, не перериваючи 

ведення. 

3. Вести м'яч у прийнятій стійці, посилаючи першим 

поштовхом уперед, а другим назад. Вправу виконують 

змінюючи праву й ліву руки. 

4. Ведення м'яча: а) навколо ноги, виставивши вперед 

праву ногу. Правою рукою вести м'яч навколо правої ноги в 

одну, а потім в іншу сторону. Так само вести м'яч лівою рукою 

навколо виставленої лівої ноги; б) ведення навколо обох ніг. 

Поставити ноги на ширину плечей, спочатку вести в один, потім 

в інший бік; в) ведення „вісімкою”. У паралельній стійці вести 

м'яч „вісімкою”, навколо ніг і між ногами, переводячи його з 

руки на руку. 

5. Вести м'яч зі зміною напрямку від однієї бокової лінії до 

іншої (можна намітити вузький коридор). 

6. Ведення м'яча по колу в один та інший бік. 

7. У паралельній стійці переводити м'яч за спиною на місці, 

поперемінно з руки на руку. 

8. Стоячи в паралельній стійці, вести м'яч перед собою 

спочатку на місці, переводячи його поперемінно з руки на руку, 

а потім у русі. 
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9. Вести м'яч у довільному напрямку, змінюючи 

переведення м'яча перед собою з переведенням за спиною, між 

ногами. 

Орієнтовні вправи з умовним суперником: 

1. Ведення м'яча між стояками. 

2. Гравець навперемінно обводить навколо один макет 

правою рукою, наступний – лівою. 

3. Спортсмен виконує кидок в корзину на відстані 5‒ 6 м, 

оволодівши м'ячем при відскоку, починає ведення до 

протилежної корзини майданчика, обходячи на шляху умовних 

суперників (стояки). Завершує ведення прицільним кидком у 

стрибку з 4‒ 5 м, після чого починає ведення у протилежний бік. 

Вправу виконують до 5 результативних кидків. 

 

Тема: Класифікація тактики гри баскетбол в нападі та 

захисті 
 Лекційне заняття  

1. Класифікація тактики гри, тактика гри в нападі та захисті. 

Практичне заняття  

Інвентар та обладнання: методичні картки, баскетбольний 

м’яч, свисток, секундомер. 

1. Індивідуальні тактичні дії гравців з м’ячем та без м’яча в 

нападі та захисті. 

2. Тактичні взаємодій двох та трьох гравців в нападі та 

захисті. 

3. Навчання нападу швидким проривом. 

4. Навчання позиційному нападу з одним центровим, з 

подвійним центром та іншими різними модифікаціями. 

5. Методика навчання персонального захисту в баскетболі. 

Самостійна робота 

1. Підготувати усну доповідь на одну з тем, 

запропонованих для самостійного опрацювання. 

2. Розробити комплекси вправ для навчання та 

вдосконалення елементів техніки гри в баскетбол. 

3. Написати реферат з теми „Тактика гри в баскетбол”. 

Питаня, за допомогою яких оцінюється рівень засвоєння 

тактики гри баскетбол в нападі та захисті: 
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1. Індивідуальна тактика при нападі. 

2. Змішаний захист. 

3. Позиційний напад. 

4. Напад швидким проривом. 

5. Дії гравця при нападі. 

6. Виховне та освітнє значення змагань. 

7. Значення спортивних змагань в підготовці баскетболіста. 

8. Індивідуальна тактика гри в захисті. 

9. Послідовність викладання техніки і тактики. 

10. Значення правил гри. Зміни в правилах як 

об’єктивна потреба викликана розвитком гри. 

11. Суддівські жести. 

12. Персональний захист. 

13. Особливості спортивної діяльності у баскетболі. 

Характеристика м’язової роботи. 

14. Дії гравця в захисті. 

15. Визначення переможця гри. 

16. Зонний захист. 

 

Тема: Організація та проведення занять з баскетболу 
 Лекційне заняття 

1. Особливості організації та проведення занять з баскетболу. 

2. Планування навчальної роботи тренера з баскетболу. 

Практичне заняття  

Інвентар та обладнання: методичні картки, баскетбольний 

м’яч, свисток, секундомер. 

1. Методика проведення рухливих ігор в баскетболі. 

2. Методика проведення естафет з елементами баскетболу. 

3. Методика навчання та вдосконалення ведення м’яча на 

місці, в русі та в поєднанні з обвідкою. 

4. Методика навчання та вдосконалення передач м’яча на 

місці різними способами. 

5. Методика навчання та вдосконалення передач м’яча в 

паралельному та зустрічному русі. 

Самостійна робота 
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1. Підготувати реферативне повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 

2. Скласти положення для змагань різного рівня. 

3. Скласти календар змагань для школярів, 

використовуючи різні системи. 

4. Розробити комплекс конспектів уроків для школярів 

5‒ 6-х класів. 

5. Розробити комплекс конспектів уроків для школярів 

7‒ 8-х класів. 

6. Розробити комплекс конспектів уроків для школярів 9-х 

класів. 

7. Розробити комплекс конспектів уроків для школярів 

старших класів. 

Теми рефератів 

1. ЗАНЯТЬ Характеристика гри „баскетбол”. 

2. Правила переміщення гравця з м’ячем по майданчику. 

3. Обладнання та інвентар для гри в баскетбол. 

4. Передача м’яча в паралельному русі. 

5. Послідовність викладання техніки й тактики. 

6. Правила, які регламентують дії гравця в захисті. 

7. Кидок м’яча в кошик з місця. Викладання та 

удосконалення. 

8. Побудова заняття по баскетболу. 

9. Значення правил гри. Зміни в правилах як об’єктивна 

потреба викликана розвитком гри. 

10. Ведення м’яча. Послідовність навчання. 

11. Системи змагань. Їх переваги і недоліки. 

12. Суддівські жести. 

13. Передача м’яча на місці. Викладання. 

14. Роль викладача в навчанні та вихованні спортсмена-

баскетболіста. 

15. Особливості спортивної діяльності у баскетболі. 

Характеристика м’язової роботи. 

16. Правила 3, 5, 8, 24 секунд. 

17. Визначення переможця гри. 

18. Визначення переможця змагань. Принцип розподілу 

місць, які зайняли команди. 
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19. Допоміжні обладнання на заняттях  з баскетболу. 

20. Протокол змагань. Правила ведення протоколу. 

21. Послідовність в засвоюванні технічного прийому. 

22. Ловля м’яча. Аналіз техніки. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

заняття 
Тема заняття. Зміст заняття 

Тема: Методика навчання техніки переміщень, ловлі та 

передачі м’яча в баскетболі 

1-3 

Методика навчання та 

вдосконалення 

переміщень гравців 

на майданчику: на 

місці (повороти, 

викрокування) та в 

русі (ходьба 

приставними 

кроками, бігу на 

зігнутих ногах, 

півотам вправо та 

вліво, стрибкам), 

різновиди переміщень 

в баскетболі. 

Навчання стійці баскетболіста 

Переміщення на місці 

(повороти, викрокування). 

Переміщення гравців по 

майданчику (ходьба 

приставними кроками, біг на 

зігнутих ногах, повороти 

вправо та вліво, стрибки). 

Поєднання різних способів 

переміщень. 

Пересування в різні боки за 

сигналом викладача. 

Рухливі ігри з елементами 

різних способів переміщень 

баскетболістів. 

Навчальна двостороння гра з 

загостренням уваги на 

правильності переміщень та 

усунення помилок в 

переміщенні. 

4. 

Скласти контрольні 

нормативи з техніки 

переміщень гравця по 

майданчику різними 

способами 

Комплексний тест: поворот, 

викрокування вправо, вліво, 

поворот. 

Переміщення приставними 

кроками (правим, лівим 

боком, обличчям та спиною 

вперед). 
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Повороти в русі (вправо та 

вліво бігом). 

Стрибки поштовхом однієї 

ноги (чергування правою та 

лівою ногою). 

5 

Методика навчання 

передачам м’яча 

двома руками від 

грудей, однією рукою 

від плеча, однією 

рукою з замахом та 

„гаком”. 

Передачі м’яча двома руками 

від грудей в парах, трійках, 

четвірках ─ одним та двома 

м’ячами. 

Передачі м’яча однією рукою 

від плеча з правої та лівої 

рукою на невеликої відстані 

та великій відстані. 

Передачі м’яча двома руками 

із-за голови на різних 

дистанціях. 

Передачі м’яча однією рукою 

з замахом на дальність та на 

влучність. 

6-7 

Методика навчання 

передачам м’яча в 

зустрічному русі. 

Методика навчання 

передачам в 

паралельному русі 

різними способами. 

Передачі м’яча в зустрічному 

русі 2-х та 4-х колонах. 

Передачі м’яча в 

паралельному русі в парах, 

трійках, передачі м’яча з 

забіганням за спину. 

Різні поєднання передач в 

русі. 

Комплексні вправи, до складу 

яких входять різня способи 

переміщень та різні способи 

передач м’яча. 

Естафети з елементами різних 

способів передач в русі. 
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8 

Методика 

вдосконалення ловлі-

передач м’яча на 

місці та в русі 

різними способами 

Комбіновані вправи, до 

складу яких входять різні 

способи передач та ловля 

м’яча по прямій, з 

траєкторією, з відскоком від 

підлоги. 

Рухливі ігри та естафети з 

елементами ловлі та передача 

м’яча на різні відстані. 

Навчальна двобічна гра без 

ведення м’яча (переміщення 

по майданчику лише тільки за 

рахунок передач м’яча). 

9. 

Складання 

контрольних 

нормативів з техніки 

виконання ловлі-

передач м’яча 

Передачі двох м’ячів різними 

способами на місці: двома 

руками від грудей, однією 

рукою від плеча. 

Передачі м’яча в парах в 

зустрічному русі. 

Передачі м’яча в трійках в 

паралельному русі з 

забіганням за спину. 

10-11 

Методика навчання 

веденню м’яча на 

місці. 

Методика навчання 

ведення м’яча в русі 

Ведення м’яча на місці (по 

одному удару в підлогу з 

правого та лівого боку). 

Ведення м’яча на місці по 

принципу Пп-Пл-Лл-Лл-Лп-

Пп. 

Ведення м’яча однією рукою 

через лінію, лаву. 

Ведення м’яча на місці з 

різною висотою відскоку. 

Ведення м’яча в ходьбі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 

руху. 

Ведення м’яча в русі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 
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руху. 

Ведення м’яча в поєднанні з 

обвідкою (обведення стійок). 

12 

Вдосконалення 

техніки виконання 

ведення м’яча на 

місці та в русі 

Комбіновані вправи, до 

складу яких входить ведення 

м’яча з різною висотою 

відскоку та в різних 

напрямках. 

Рухливі ігри та естафети з 

елементами ведення м’яча на 

різній швидкості. 

Навчальна двостороння гра з 

ведення м’яча. 

13 

Скласти контрольні 

нормативи з техніки 

ведення м’яча на 

місці та в русі. 

Ведення м’яча на місці по 

принципу Пп-Пл-Лл-Лл-Лп-

Пп. 

Ведення м’яча однією рукою 

через гімнастичну лаву 

(правою та лівою рукою). 

Ведення м’яча в човниковому 

бігу між двома лініями. 

Ведення м’яча в поєднані з 

обвідкою (обвести три стійки 

в трикутнику) 

Тема: Методика навчання техніки ведення та кидків м’яча 

в баскетболі 
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14-15 

Методика навчання 

кидкам м’яча в кошик 

з місця однією рукою 

зверху з підтримкою. 

Методика навчання 

кидкам м’яча в русі 

після ведення. 

Методика навчання 

кидкам м’яча в русі 

після передачі від 

партнера, штрафним 

кидкам. 

Кидки м’яча в кошик з-під 

кільця з різних положень 

(справа, зліва, по центру). 

Кидки м’яча в кошик з одного 

кроку з різних положень 

(справа, зліва, по центру). 

Кидки м’яча в кошик після 

одного кроку. 

Кидки м’яча в кошик після 

двох кроків. 

Кидки м’яча в кошик після 

невеликого розбігу кроку. 

Кидки м’яча в кошик після 

ведення на невеликій 

швидкості. 

Кидки м’яча в кошик після 

передачі від партнера. 

Кидки м’яча в кошик з лінії 

штрафних кидків. 

16 

Удосконалення 

техніки виконання 

різних способів 

кидків м’яча в кошик 

різними способами з 

різних винахідних 

положень 

Комбіновані вправи, до 

складу яких входять кидки 

м’яча в кошик з різною 

траєкторією, з різних 

відстаней та різними 

способами. 

Рухливі ігри та естафети з 

кидками м’яча в кошик після 

різних вихідних положень. 

Учбова двостороння гра. 

17 

Складання 

контрольних 

нормативів з техніки 

виконання кидків 

м’яча з місця та в русі 

після передачі від 

партнера 

Виконати 10 спроб штрафних 

кидків на влучність (також 

оцінюється і техніка 

виконання кидка). 

Виконати 5 спроб кидків в 

русі після передачі від 

партнера. 
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18 

Вдосконалення 

ведення м’яча на 

місці, у русі та в 

поєднанні з обвідкою 

Ведення м’яча на місці по 

принципу Пп-Пл-Лл-Лл-Лп-

Пп. 

Ведення м’яча однією рукою 

через лінію, лаву. 

Ведення м’яча на місці з 

різною висотою відскоку. 

Ведення м’яча в ходьбі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 

руху. 

Ведення м’яча в русі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 

руху 

Ведення м’яча в поєднанні з 

обвідкою (обведення стійок). 

19 

Вдосконалення ловлі 

– передачі м’яча на 

місці та в русі 

Передачі м’яча двома руками 

від грудей в парах, трійках, 

четвірках ‒  одним та двома 

м’ячами. 

Передачі м’яча однією рукою 

від плеча з правої та лівої 

рукою на невелику відстань та 

на велику відстань. 

Передачі м’яча однією рукою 

з замахом на дальність та на 

влучність. 

Передачі м’яча в зустрічному 

русі 2-х та 4-х колонах. 

Передачі м’яча в 

паралельному русі в парах, 

трійках, передачі м’яча з 

забіганням за спину. 

Різні поєднання передач в 

русі. 



28 

 

20 

Комплекс вправ, 

спрямований на 

розвиток ігрової 

спритності 

(„жонглювання”) 

Комплексні вправи, до складу 

яких входять різні способи 

передач, переносів та 

переводів м’яча, тобто 

навчають баскетболіста вільно 

володіти м’ячем. 

21 
Інтегральна 

підготовка 

Навчальні ігри з метою 

покращення різних видів 

підготовленості 

баскетболістів. 

Вдосконалення механіки 

суддівства. Взаємодії суддів в 

баскетболі. Жести суддів. 

22-24 

Удосконалення 

передач м’яча в 

паралельному та 

зустрічному русі, 

кидків м’яча з місця 

та в русі, комбіновані 

вправи. 

Передачі м’яча в зустрічному 

русі 2-х та 4-х колонах. 

Передачі м’яча в 

паралельному русі в парах, 

трійках, передачі м’яча з 

забіганням за спину. 

Різні поєднання передач в 

русі. 

Кидки м’яча в кошик після 

ведення на невеликій 

швидкості. 

Кидки м’яча в кошик після 

передачі від партнера. 

Кидки м’яча в кошик з-під 

кільця з різних положень 

(справа, зліва, по центру). 

Кидки в кошик після ведення 

або передачі від партнера. 

25 

Складання 

контрольних 

нормативів з вправ 

ігрової спритності 

Виконати 10 вправ 

спрямованих на розвиток 

ігрової спритності 

(оцінюється і техніка 

виконання вправ). 
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26 
Інтегральна 

підготовка 

Навчальні ігри з метою 

покращення різних видів 

підготовленості 

баскетболістів. 

Удосконалення механіки 

суддівства. Взаємодії суддів в 

баскетболі. Жести суддів 

Тема: Класифікація тактики гри в баскетбол в нападі та 

захисті 

27 

Методика навчання 

індивідуальним 

тактичним діям 

гравців в захисті та 

нападі 

Кидки м’яча в русі у 

супроводі захисника. 

Кидки м’яча в русі після 

обвідки стійок та захисника. 

Кидки у стрибку після 

передачі від партнера. 

Кидки у стрибку після 

передачі від партнера з 

супротивом захисника. 

28 

Методика навчання 

взаємодій двох та 

трьох гравців в 

захисті та нападі 

Постановка одного заслону, 

постановка здвоєного заслона. 

Взаємодіят„віддай ‒  вийди”. 

Наведення на заслон. 

Комбіновані вправи з 

використанням наведення 

захисника на партнера. 

Підстраховування, 

переключення, розмін. 

29-30 

Методика навчання 

командним 

тактичним діям в 

нападі 

Різні поєднання нападу 

швидким проривом з 

використанням однієї 

передачі. 

Різні поєднання ешелонового 

нападу швидким проривом з 

використанням двох, трьох 

передач. 

Навчання позиційному нападу 
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з одним центровим, з двома 

центровими, з відкритим 

центром. 

Двостороння навчальна гра. 

31-32 

Методика навчання 

командним 

тактичним діям в 

захисті 

Навчання персонального 

захисту. Навчання 

персонального пресингу. 

Навчання зонного захисту 2-3, 

2-1-2, 3-2. Навчання зонного 

пресингу. 

Навчання змішаного захисту. 

Двостороння навчальна гра. 

33-34 
Інтегральна 

підготовка 

Удосконалення та поєднання 

різних видів підготовки: 

технічної, тактичної, фізичної. 

Тема: Організація та проведення занять з баскетболу 

35 

Методика проведення 

рухливих ігор в 

баскетболі 

Рухливі ігри з уведенням до 

складу елементів техніки гри 

в баскетбол, логіки гри, 

ігрових взаємодій. 

36 

Методика проведення 

естафет з елементами 

баскетболу 

Проведення естафет, до 

складу яких входять елементи 

гри в баскетбол. 

37 

Методика навчання та 

вдосконалення 

ведення м’яча на 

місці, в русі та в 

поєднанні з 

обведенням 

Ведення м’яча на місці (по 

одному удару в підлогу з 

правого та лівого боку). 

Ведення м’яча на місці по 

принципу Пп-Пл-Лл-Лл-Лп-

Пп. 

Ведення м’яча однією рукою 

через лінію, лаву. 

Ведення м’яча на місці з 

різною висотою відскоку. 

Ведення м’яча в ходьбі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 

руху. 
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Ведення м’яча в русі, по 

прямій, та зі зміною напрямку 

руху. 

Ведення м’яча в поєднанні з 

обведенням (обведення 

стійок). 

38 

Методика навчання та 

вдосконалення 

передач м’яча на 

місці різними 

способами 

Передачі м’яча двома руками 

від грудей в парах, трійках, 

четвірках ─ одним та двома 

м’ячами. 

Передачі м’яча однією рукою 

від плеча з правої та лівої 

рукою на невеликої відстані 

та великій відстані. 

Передачі м’яча двома руками 

із-за голови на різних 

дистанціях. 

Передачі м’яча однією рукою 

з замахом на дальність та на 

влучність. 

39 

Методика навчання та 

вдосконалення 

передач м’яча в 

паралельному та 

зустрічному русі 

Передачі м’яча в зустрічному 

русі 2-х та 4-х колонах. 

Передачі м’яча в 

паралельному русі в парах, 

трійках, передачі м’яча з 

забіганням за спину. 

Різні поєднання передач в 

русі. 

Комплексні вправи, до складу 

яких входять різня способи 

переміщень та різні способи 

передач м’яча. 
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40 

Методика навчання та 

вдосконалення кидків 

м’яча в кошик з місця 

та в русі. 

Кидки м’яча в кошик після 

одного кроку. 

Кидки м’яча в кошик після 

двох кроків. 

Кидки м’яча в кошик після 

невеликого розбігу кроку. 

Кидки м’яча в кошик після 

ведення на невеликій 

швидкості. 

Кидки м’яча в кошик після 

передачі від партнера. 

Кидки м’яча в кошик з-під 

кільця з різних положень 

(справа, зліва, по центру). 

Кидки м’яча в кошик з лінії 

штрафних кидків. 
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ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ „БАСКЕТБОЛ” 

ДЛЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

  

Пояснювальна записка 

Основна мета елективу „Баскетбол” – збереження й 

зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та 

рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості 

та орієнтація учнів 8–9-х класів на спортивний профіль у 

старшій школі. 

Мета елективного курсу „Баскетбол” реалізується в 

комплексі завдань, спрямованих на:  

 підтримку гармонійного фізичного розвитку, усебічну 

фізичну підготовленість; 

  розвиток в учнів основних фізичних якостей та 

рухових здібностей; 

 формування життєво важливих рухових навичок та 

вмінь; 

 набуття елементів знань у галузі фізичної культури, 

гігієни та здорового способу життя; 

 виховання інтересу і звички до занять фізичними 

вправами; 

 виховання бережного ставлення до свого здоров'я як 

найвищої соціальної цінності особистості; 

 формування основ здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності; 

 формування усвідомленої індивідуальної установки на 

необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; 

 виховання морально-вольових і психологічних якостей 

особистості;  

 підготовка громадських інструкторів та суддів з 

баскетболу; 

 забезпечення можливостей школярів у детальнішому 

знайомстві з професією вчителя фізичної культури. 

Основним організаційно-педагогічним принципом нашої 

програми є диференційоване використання засобів фізичної 



34 

 

культури на заняттях зі школярами 8–9-х класів (юнаки), з 

урахуванням ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної 

підготовленості. 

У процесі вивчення курсу застосовуються міжпредметні 

зв’язки з анатомії й фізіології людини, гігієни, біології, теорії й 

методики фізичного виховання, історії фізичної культури і 

спорту. 

Основний показник роботи цього курсу за вибором – 

виконання програмових вимог стосовно рівня підготовленості 

учнів основної школи, який відображається в якісних 

показниках фізичного розвитку, фізичної, тактичної, технічної й 

теоретичної підготовки (протягом кожного року), виконання 

нормативних вимог. 

Організація занять з баскетболу проходить у зимовий час 

у спортивній залі й на пришкільному спортивному майданчику в 

теплий час. Інвентар і устаткування для успішного проведення 

елективу: баскетбольні м’ячі (по одному на учня), баскетбольні 

щити (два стандартних і 5–6 різних за висотою), відеоапаратура, 

фішки, скакалки, набивні м’яч. 

Основна форма проведення елективного курсу з 

баскетболу – заняття за структурою уроку фізичної культури, що 

складається з трьох взаємопов’язаних частин, спрямованих на 

вирішення завдань фізичного, розумового й естетичного 

розвитку школярів, проте його час збільшено до 90 хвилин 

порівняно з уроком фізичної культури й проводиться один раз на 

тиждень. 

Підготовча частина заняття курсу за вибором 

„Баскетбол” відіграє допоміжну роль і має характер, 

спрямований на вирішення таких завдань: початкова 

організація учнів, оволодіння їхньою увагою, ознайомлення з 

майбутньою роботою на уроці й створення необхідної 

психологічної установки; поступова функціональна підготовка 

організму до підвищених навантажень і зміни його фізичного 

стану; створення сприятливого емоційного стану. 

Для вирішення цих завдань використовуються стройові 

вправи, вправи або ігри на увагу, комплекси 

загальнорозвивальних вправ на місці й у русі, рухові ігри.  
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Основну частину заняття цього елективу спрямовано на 

вирішення освітніх, оздоровчих і виховних завдань, а саме: 

гармонійний загальний і необхідний спеціальний розвиток 

опорно-рухового апарату, дихальної й серцево-судинної 

системи, формування й підтримка правильної осанки, 

гартування організму школярів, оволодіння знаннями в галузі 

фізичної культури і спорту, формування, удосконалення та 

збільшення кількості рухових умінь і навичок 

загальноосвітнього, спортивного й прикладного характеру, 

загальне й спеціальне виховання фізичних (рухових), 

інтелектуальних, моральних, естетичних і вольових якостей 

юнаків. Для вирішення перелічених вище завдань 

застосовується велика різноманітність фізичних вправ 

загальнорозвивальної, підготовчої, спеціальної й змагальної 

спрямованості. 

У заключній частині уроку планомірно знижуються 

фізичні та емоційні навантаження, проводяться ігри незначної 

інтенсивності, виконуються вправи на увагу, підводяться 

підсумки, ознайомлення зі змістом чергового зайняття, 

надаються загальні й індивідуальні рекомендації для виконання 

в домашніх умовах. 

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  

 

РОЗДІЛ І. Теоретико-методичні знання  

У цьому розділі елективу учням пропонується 

розширити свої теоретичні знання з анатомо-фізіологічних, 

психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до занять 

баскетболом, досконаліше познайомитися з професією вчителя 

фізичної культури або тренера в обраному виді спорту. 

Теоретична частина розкриває стан фізичної культури та 

спорту в Україні, історію виникнення й перспективи розвитку 

баскетболу, розкриваються питання самоконтролю й надання 

першої допомоги, ознайомлення з правилами змагань з 

баскетболу та виховання дбайливого ставлення до місця занять 

та інвентарю. 
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РОЗДІЛ ІІ. Фізична підготовка 

Загальна фізична підготовка спрямована на всебічний, 

гармонійний розвиток учнів. Створює сприятливі передумови 

до підвищення працездатності організму й досягнення 

спортивних результатів в обраному виді спорту. 

Стройові вправи: 
Команди для керування групою.  

Поняття про шеренгу та команди. 

Шеренга, колона, фланг, дистанція та інтервал.  

Види строю: в одну, у дві шеренги, у колону по одному, 

по два.  

Види розмикання. 

Види перешикування.  

Попередня та виконавча частина команд.  

Основна стійка.  

Дії в строю на місці та в русі, вирівнювання строю, 

розподіл у строю, повороти та напівоберти, розімкнення та 

зімкнення строю, перебудова шеренги та колоні в строю. 

Похідний та стройовий крок.  

Перехід з кроку на біг і з бігу на крок.  

Зміни швидкості руху. 

Зупинка під час руху кроком і бігом. 

Гімнастичні вправи: 
Вправи для м’язів рук і плечового поясу. 

Вправи без предметів, індивідуальні та в парах.  

Вправи з набивними м’ячами – піднімання, опускання, 

перекидання з однієї руки на другу над головою, перед особою, 

за спиною, кидки та ловля; в парах, тримаючись за м’яч – вправи 

в опорі.  

Вправи з гімнастичними палками, гантелями, з гумовими 

амортизаторами.  

Вправи на знарядах – упори, виси, розмахування у висі 

та упорі, підтягування, лазіння по канату. 

Легкоатлетичні вправи. Біг: 
Біг з прискоренням до 40 м.  

Низький старт і стартовий розбіг до 60 м.  

Повторний біг 2–3-х, 30–40 м. 
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Біг 60 м з низького старту. 

Естафетний біг з етапами до 50–60 м. 

Біг з перешкодами 60–100 м (кількість перешкод від 4 до 

10), як перешкоди використовуються набивні м’ячі, навчальні 

бар'єри, умовні окопи.  

Біг повільний, до 3 хвилин. 

 

Стрибки: 
Стрибки через планку з поворотом на 90° або 180° з 

прямого розбігу.  

Стрибки у висоту з розбігу методом „переступання”.  

Стрибки в довжину з місця, потрійний стрибок з місця, з 

розбігу.  

Стрибки в довжину з розбігу методом „зігнувши ноги”. 

 

Метання: 

Метання малого м’яча з місця в стіну або щит на 

дальність відскоку.  

Метання дротиків і списа в ціль (на дальність з місця та з 

кроку). 

 

Рухливі ігри: 
„Гонка м’ячів”, „Салки”, „Невід”, „Влучно в ціль”, 

„Естафета з бігом”, „Естафета зі стрибками”, „М’яч 

середньому”, „Мисливці та качки”, „Перетягування через 

риску”, „Викликай зміну”, „Естафета футболістів”, „Естафета 

баскетболістів”, „Естафета зі стрибками чехардою”, „Зустрічна 

естафета з м’ячем”, „Ловці”, „Боротьба за м’яч”, „М’яч ловцю”, 

„Перетягування канату” та ін. 

 

Спеціальна фізична підготовка спрямована на 

вдосконалення рухових якостей і підготовку організму до 

максимальної фізичної напруги в умовах змагань. 

 

Вправи для виховання швидкісно-силових якостей: 
Стрибки на двох і одній нозі на місці і з просуванням 

уперед, уперед – у сторону; стрибки на двох і одній нозі на місці 
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з поворотом у повітрі на 180 – 360°, з підняттям колін до грудей 

за 20 с, із скакалкою, настрибуючи на гімнастичну лавку 

поштовхом двох і однієї ніг; перестрибування гімнастичної 

лавки поштовхом двох ніг з просуванням уперед, вистрибування 

поштовхом однієї або двох ніг з торканням рукою (руками) щита 

або кільця. Рухливі ігри: „Вудка”(проста і командна), „Стрибок 

за стрибком”, „Мисливці і зайці”, „Випереди на етап”, 

„Стрибунці-горобці”, „Стрибуни і квачі” тощо. 

 

Вправи для виховання спритності:  
Акробатичні вправи в перекидах і поворотах, різновиди 

„човникового бігу”, підготовчі й спеціальні вправи в техніці й 

тактиці гри баскетбол.  

Рухливі ігри: „Не давай м’яч”, „Мисливці і качки”, 

„Кидай-біжи”, „Перестрілка”, „Спритні руки”, „Гонка м’ячів”, 

„Вибивний”, „М’яч середньому”, „М’яч у щит”. 

 

Вправи для розвитку сили: 
Різноманітні вправи з обтяжуванням: гантелі, набивні 

м’ячі (вага 3–5 кг).  

Парні вправи: перетягування один одного за руки; 

згинання й розгинання, зведення й розведення рук з опором; 

присідання й випрямлення з опором; у присіді спиною один до 

одного тримаючись за руки ; стрибки на місці і з пересуванням; 

стрибки в присіді, виштовхуючи партнера з кола.  

Рухлива гра „Бій півнів”. 

Естафети з набивними м’ячами і перенесенням партнера 

на плечах. 

 

Вправи для розвитку швидкості: 
Пробіжка відрізків 10, 20, 30, 40, 50, 60 м на швидкість. 

Біг на місці в максимально швидкому темпі.  

Стартовий розгін з різних початкових положень(стоячи 

обличчям, спиною, боком до лінії старту, в напівприсіді, присіді, 

лежачи) по зоровому і звуковому сигналу.  

Пересування в захисній стійці баскетболіста по прямій і 

міняючи напрям руху за зоровим і звуковим сигналом.  
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Рухливі ігри: „День і ніч”, „Скакуни” „Виклик”, „Виклик 

номерів”, „М’яч в обличчя” тощо.  

Різноманітні естафети на швидкість виконання завдання. 

 

Вправи для розвитку витривалості: 
Повторна пробіжка різних відрізків з максимальною 

швидкістю, відпочинок 5–10 с.  

Біг по пересіченій місцевості з прискореннями, 

перестрибуванням і вистрибуванням. 

Біг 400, 800, 1500 м.  

Плавання 3–5 серій по 25, 50 і 100 м.  

Багаторазово повторювані та спеціально організовані 

вправи техніки та техніки гри (особливо в пресингу та 

стрімкому нападі).  

Ігрові вправи 2x2, 3x3, двобічна тренувальна гра 

впродовж 5–10 хв.  

Для встановлення спеціальної витривалості в стані 

емоційного напруження використовуються вправи високої 

інтенсивності.  

Спортивні ігри футбол, ручний м’яч, хокей. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Технічна підготовка 

 

Техніка нападу 

 

Техніка переміщення: 

Стійка в поєднанні із переміщенням.  

Ходьба, біг приставним кроком з поворотами на 180°–

360°.  

Стрибки поштовхом однієї ноги з короткого розбігу. 

Стрибки поштовхом двома ногами з місця. 

Зупинка стрибком у повільному, середньому та 

швидкому русі. 

Зупинка при русі по прямій, із зміною напрямку. 

Поєднання способів пересування із технічними прийомами. 
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Техніка володіння м’ячем: 

Ловля м’яча двома руками. 

Ловля м’яча двома руками з низького відскоку. 

Те саме однією рукою. 

Поєднання прийомів (зупинка – поворот, ловля – 

передача).  

Передача м’яча однією рукою зверху, однією рукою знизу, 

однією рукою збоку.  

Передача м’яча однією рукою відскоком від підлоги. 

Передача м’яча однією рукою зверху у стрибку. 

Передача м’яча з рук у руку.  

Передача м’яча однією рукою від плеча у стрибку. 

Поєднання прийомів (ловля м’яча в русі – два кроки – 

передача зупинка – поворот – ловля). 

Ведення м’яча лівою та правою руками із поперемінною 

зміною швидкості.  

Ведення м’яча без зорового контролю (високе).  

Ведення та передача з рук у руки.  

„Квач” з веденням м’яча.  

Ведення м’яча з використанням зорових обмежень. 

Поєднання прийомів (ведення – зупинка – стрибок – 

поворот – передача). 

Кидки м’яча двома руками зверху, однією рукою зверху. 

Кидки м’яча в русі.  

Різноманітні вихідні положення перед кидком (стоячи 

спиною до кошика, перевернутися й кинути м’яч).  

Кидки правою та лівою руками поперемінно. 

Штрафні кидки. 

 

Техніка захисту 

 

Техніка переміщування: 
Збереження захисної стійки під час руху вправо, уліво 

приставним кроком, спиною вперед.  

Робота ніг захисника при рухах суперника поперек 

майданчика.  

Зупинка стрибком.  
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Зупинка засобом переміщення з технічними прийомами 

гри в захисті. 

 

Техніка володіння м’ячем: 

Вибивання м’яча в нападника, з його подальшим 

ведінням.  

Виривання і вибивання м’яча, рухаючись паралельно 

супернику.  

Перехват м’яча при його веденні.  

Перехват м’яча із-за спини нападника при ведінні м’яча. 

 Протидія захисника кидку м’яча в кошик (наближення 

до нападника, здійснюючи збиваючі рухи руками). 

 

РОЗДІЛ ІV. Тактична підготовка 

 

Тактика нападу  

 

Індивідуальні дії без м’яча: 

Вибір місця при застосуванні швидкого прориву (у 

тиловій зоні, у середній частині поля, у передовій зоні), при 

боротьбі за м’яч, який відскочив від щита. 

 Вихід на вільне місце від партнера з м’ячем.  

Вибір місця на майданчику з метою забезпечення 

вільних дій і взаємодій з партнером по команді. 

 

Індивідуальні дії з м’ячем: 

Застосування вивчених засобів ловлі м’яча залежно від 

місця розташування й дій захисника.  

Застосування вивчених засобів передачі м’яча і їх 

сполучення з фінтами залежно від дій суперника й відстані від 

нього.  

Застосування вивчених засобів ведіння м’яча залежно від 

дій захисника. 

Особливе застосування ведіння м’яча при здійсненні 

швидкого прориву.  

Вибір засобу виконання кидків м’яча в кошик залежно 

від відстані до неї.  
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Застосування вивчених засобів виконання технічних 

прийомів між собою із фінтами в ігрових умовах. 

 

Групові дії: 
Взаємодія двох гравців із заслоном (внутрішнім і 

зовнішнім) при позиційному нападі.  

Взаємодія двох гравців „передай м’яч і виходь” у процесі 

застосування системи швидкого прориву. 

 

Командні дії: 
Позиційний напад із застосуванням заслонів 

(внутрішнього й зовнішнього).  

Вивчення системи швидкого прориву (початок, розвиток 

і завершення), довгої передачі до щита суперника і вздовж 

бокової лінії. 

 

Тактика захисту 

 

Індивідуальні дії: 
Вибір місця для опіки гравця без м’яча залежно від 

розташування гравця з м’ячем.  

Вибір місця для опіки гравця без м’яча з метою протидії 

отриманню м’яча.  

Вибір місця при володінні м’ячем, який відскочив від 

щита. 

Вибір моменту й застосування вибивання та перехвату 

м’яча при ведінні.  

Вибір моменту й застосування накривання й вибивання 

м’яча при кидках у кошику вивченими засобами.  

Дія одного захисника проти двох нападаючих при 

завершенні швидкого прориву. 

 

Групові дії: 
Взаємодія двох захисників проти трьох нападаючих при 

позиційному нападі й при завершенні швидкого прориву. 

 Взаємодія двох гравців з переключенням, відступ і 

проковзування. 
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Командні дії: 
Організація командних дій проти застосування швидкого 

прориву (у стадії початку, розвитку, завершення).  

Організація командних дій у процесі застосування 

особистої системи захисту. 

 

РОЗДІЛ V. Контрольні тести. Навчальні нормативи. 

Фізична підготовка 

 

1. Біг 20 м (с) 

Хлопці Рівень компетентності 

Більше 3,9 низький 

3,9 задовільний 

3,5 достатній 

3,3 високий 

 

2. Стрибок угору з місця (см) 

Хлопці Рівень компетентності 

Менше 42 низький 

42 задовільний 

48 достатній 

53 високий 

3. Стрибок у довжину з місця (см) 

Хлопці Рівень компетентності 

Менше 193 низький 

193 задовільний 

205 достатній 

215 високий 
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4. Біг 40 (с) х 2 (м) 

Хлопці Рівень компетентності 

Менше 360 м низький 

360 м задовільний 

383 м достатній 

395 м високий 

 

5. Біг 600 м (хв., с) 

Хлопці Рівень компетентності 

Більше 2,00 низький 

2,00 задовільний 

1,45 достатній 

1,40 високий 

 

Технічна підготовка 

1. Переміщення 6 х 5 м (с) 

Хлопці Рівень компетентності 

Менше 9,9 низький 

9,9 задовільний 

9,4 достатній 

9,2 високий 
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2. Штрафний кидок (%) 

Хлопці Рівень компетентності 

Менше 40 низький 

40 задовільний 

50 достатній 

60 високий 

 

3. Кидки з середньої відстані (%) 

Хлопці Рівень компетентності 

Більше 40 низький 

40 задовільний 

45 достатній 

50 високий 

 

Методика виконання контрольних тестів 

до розділу „Фізична підготовка” 

1. Біг 600 м. Виконується з високого старту згідно з 

правилами легкоатлетичних змагань. 

2.  Стрибок у довжину з місця. Замір проводиться 

згідно з прийнятими правилами відліку довжини стрибка. Кожен 

має дві спроби, зараховується кращий результат. 

3. Біг 20 м. Виконується з високого старту. Час 

фіксується за прийнятою методикою. Ураховується кращий 

результат за двома спробами. 

4. Стрибок угору з місця. Для визначення висоти стрибка 

скористуємося способом діставання найвищої точки на 

баскетбольному щиті. Для цього до щита прикріплюється планка 

з сантиметровою шкалою. На майданчику під щитом малюється 
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крейдою квадрат 70x70 см. Попередньо замірюється довжина 

тіла учня з витягнутою вгору рукою. Потім учень виконує 

стрибок уверх, намагаючись як можна вище зробити на планці 

відмітину пальцем, пофарбованим крейдою, лівої чи правої 

руки. При виконанні стрибків і приземлення учень повинен 

знаходитись у межах намальованого квадрата. Фіксується висота 

виконаної учнем відмітки над рівнем майданчика. Висота 

стрибка оцінюється різницею результатів замірів. Враховується 

кращий результат за трьома спробами. 

5. 40-секундний „човниковий біг”. Учень послідовно, 

без пауз виконує біг від однієї до другої лицьової лінії 

майданчика, намагаючись пробігти максимальну дистанцію за 

40 секунд. Зупинки й повороти для зміни напрямку бігу повинні 

виконуватися так, щоб одна нога учня в момент зупинки 

знаходилась повністю за лицьовою лінією, намагаючись 

подолати максимальну дистанцію. Виконується дві спроби з 

інтервалом 2,5 хвилини. Фіксується сумарна дистанція, яку 

пройшов школяр за дві спроби. На початку виконання вправи, в 

інтервалі між спробами й у кінці вимірюється пульс. 

 

Контрольні тести 

до розділу „Технічна підготовка” 

1. Переміщення 5м х 6. На майданчику малюється квадрат 

зі стороною 5 м. Один з цих відрізків є місцем старту й фінішу, 

другий – відміткою, від якої починається біг у зворотному 

напрямку. Переміщення починається із зовнішнього боку 

обмежувальних ліній. Гравець стає обличчям за напрямком руху 

на місці старту (відрізок у 50 см знаходиться перед ним, квадрат 

попереду зліва). За сигналом він переміщується обличчям 

вперед (5 м), потім по другій стороні квадрату лівим боком у 

захисній стійці (5 м) і спиною вперед (5 м), заступає однією 

ногою за лінію межі й здійснює весь шлях у зворотному 

напрямку обличчям уперед, у захисній стійці правим боком і 

спиною вперед. У момент перетинання гравцем лінії фінішу 

секундомір зупиняється. Кожен виконує дві спроби, 

ураховується кращий результат. 

2. Штрафний кидок. Учень виконує дві спроби по 10 
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кидків (20 кидків). Гравець сам підбирає м’яч, і з веденням 

повертається у вихідну позицію. Ураховується відсоток (%) 

влучності. 

4. Кидки з точок. Учень виконує дві спроби по 10 кидків 

з різновіддалених точок за фіксованим часом. Ураховується 

відсоток (%) влучності. Установлюється такий ліміт часу – 2 хв. 

Якщо учень не уклався в установлений відрізок часу, то вправа 

припиняється, а відсоток (%) влучності підраховується. Точки 

для кидків розмічаються на майданчику таким чином: 

• точки 1 і 2 – ліворуч від щита, на лінії паралельній 

лицьовій лінії майданчика, яка проходить через проекцію центра 

кільця; 

• точки 3 і 4 – ліворуч від щита, на лінії, що проходить 

через проекцію центра кільця під кутом 45° до проекції щита; 

• точки 5 і 6 – на лінії, що проходить проекцію центра 

кільця під кутом 90° до проекції щита; 

• точки 7 і 8 – симетрично точкам 3 і 4 справа від щита; 

• точки 9 і 10 – симетрично точкам 1 і 2 справа від щита. 

Відстань до точок 1, 3, 5, 7, 9 від проекції кільця – 4 м, а до 

точок 2, 4, 6, 8, 10 – відповідно – 5,5 м. 

Учень повинен виконати серії кидків з точок у суворій 

послідовності: перша серія кидків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а 

потім друга – знову з точок 1, 2, 3, 4, 5 тощо. Учню подавати 

м’яч не дозволяється: він повинен сам підібрати м’яч після 

кидка і з веденням виходити на наступну точку. Для виконання 

нормативу надається право на одну спробу. 
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