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Анотації:

Розроблено програму підвищення ефективності тактичної
підготовки баскетболісток студентських команд із застосуванням методів для активізації
образного сприйняття елементів
техніки і тактики баскетболу на
основі сучасних інформаційних
технологій. У дослідженні взяли
участь 23 баскетболістки 1823 років студентської команди,
з яких 11 склали експериментальну групу і 12 – контрольну.
Встановлено, що розроблена
система сприяє підвищенню
якості техніки виконання технічних прийомів баскетболу, ефективності ігрових дій, підвищенню
кількості реалізованих у грі тактичних взаємодій.
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Козина Ж.Л., Кондак Н.Н., Коваль М.В., Пащенко Н.А., Кирсанов Н.В. Система тактической подготовки баскетболисток студенческих команд с применением интерактивных
технологий.
Разработана
программа
повышения эффективности тактической подготовки баскетболисток студенческих команд
с применением методов для активизации
образного восприятия элементов техники и
тактики баскетбола на основе современных
информационных технологий. В исследовании
приняли участие 23 баскетболистки 18-23 лет
студенческой команды, из которых 11 составили экспериментальную группу и 12 - контрольную. Установлено, что разработанная система
способствует повышению качества техники
исполнения технических приемов баскетбола,
эффективности игровых действий, повышению
количества реализованных в игре тактических
взаимодействий.

Kozina Zh.L, Kondak N.N., Koval M.V.,
Paschenko N.A., Kіrsanov N.V. The
system of tactical training basketball
teams of students using interactive
technologies. A program for improving the effectiveness of tactical training
of basketball teams of students with
techniques to enhance the perception
of figurative elements of technique and
tactics of basketball on the basis of modern information technology. The study
involved 23 female basketball players
of 18-23 years of student teams, 11 of
which were experimental group and 12
- control. Established that the developed
system improves the quality of performance technique techniques of basketball, the effectiveness of actions in the
game, raising the number of implemented in-game tactical interactions.
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Вступ. 1
Підготовка студентських команд має свої складності й особливості [1,2,3,5,7]. Це пов’язано з тим, що
для того, щоб команда з баскетболу була «зіграною»,
необхідно кілька років. А склад баскетбольної студентської команди увесь час міняється, оскільки одні
спортсмени надходять на перший курс, інші закінчують інститут і вибувають з команди.
У студентській команді режим тренувань і відпочинку визначається не самим тренером, як у професійних і клубних командах, а заданими умовами навчального процесу у вузі. Тому тренер студентської
команди змушений переборювати ряд труднощів, які
містять складності при комплектації команди, при
спробі правильної організації тренувального процесу відповідно до законів розвитку спортивної форми
й адаптації, при побудові навчально-тренувального
процесу з урахуванням недостатньої кількості (2-3
рази в тиждень) тренувань, різного рівня підготовленості студенток-баскетболісток і постійної зміни
складу команди. Всі ці труднощі в більшому ступені
проявляються в студентських командах.
Таким чином, на даний момент позначено проблему необхідності вдосконалення навчальнотренувального процесу в студентських баскетбольних
командах. І особливо це стосується тактичної підготовки гравців. Багато тренерів так і не встигають навчити спортсменів основним тактичним комбінаціям
за період навчання у вищому навчальному закладі, і
тим більше – застосовувати ці комбінації у грі. Тому
пошук ефективних засобів тактичної підготовки грав© Козіна Ж.Л., Кондак Н.М., Коваль М.В., Пащенко Н.О.,
Кірсанов М.В., 2011

ців студентських баскетбольних команд є актуальною
проблемою теорії і методики студентського спорту.
Це і визначило обраний напрямок наших досліджень.
Дослідження проведено згідно зі «Зведеним планом
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчальнотренувального процесу в ігрових видах спорту».
Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи: розробити й експериментально обґрунтувати методику підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ.
Завдання роботи:
1. Визначити стан проблеми з підготовки студентських баскетбольних команд за даними сучасної
літератури.
2. Розробити комплексну методику підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ та методів
інформаційного впливу на процес освоєння гравцями техніко-тактичних прийомів баскетболу.
3. Експериментально обґрунтувати ефективність застосування методики підготовки гравців студентських баскетбольних команд з опорою на застосування
тактичних вправ та методів інформаційного впливу
на процес освоєння гравцями техніко-тактичних
прийомів баскетболу.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, фізіологічні
і психофізіологічні методи дослідження, педагогічний
експеримент із застосуванням сучасних інформацій45
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Рис. 1. Приклад наочного приладдя для
ілюстрації індивідуальних тактичних дій
у нападі (заслін гравцю з м’ячем)

Рис. 2. Заслін гравцю без м’яча

них технологій, методи математичної статистики із
застосуванням факторного і кластерного аналізу, порівняння середніх і дисперсійного аналізу.
Усього в даному дослідженні було обстежено 23
баскетболістки 18-23 років.
Результати дослідження.
Розроблена система підготовки студентських баскетбольних команд з акцентом на застосування тактичних вправ перш за все спрямована на активізацію
сприйняття елементів тактики баскетболу. Для цього
застосовувались методи інформаційного впливу на
свідомість гравців [6].
Тому розроблена методика включала:
• Створення поліграфічних посібників, що відбивають особливості техніки виконання різних прийомів у баскетболі;
• Створення мультиплікаційних фільмів, що дозволяють акцентувати визначені особливості техніки і
тактики баскетболу. Для створення динамічних посібників був застосований метод мультиплікації з
ряду причин:
• Мультфільми завжди залучали і залучають людей
різного віку;
• За допомогою мультиплікації можна створювати
будь-які динамічні схеми в залежності від завдань
навчання;
• Сучасні інформаційні технології дозволяють досить
швидко й ефективно створювати необхідні динамічні сюжети, що без наочного відтворення часто важкі
для розуміння;
• Сучасні технічні засоби дозволяють відтворювати
мультфільми, створені в програмі «Flash», як на
персональних комп'ютерах, так і на відеоплейєрах
і навіть мобільних телефонах.
Для підготовки поліграфічних посібників застосовувалася відеозйомка виконання кваліфікованими
баскетболістами технічних прийомів з наступною
комп'ютерною обробкою даних. Матеріали знімалися за допомогою відеокамери, потім переводилися
в комп'ютер за допомогою TV-тюнеру. Відеоматеріали розкладалися на кадри за допомогою програми
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«Adobe Premier». Після цього вибиралися потрібні кадри, і видалявся фон за допомогою програми «Adobe
Photoshop». Видалення фона вироблялося з метою забезпечення контрастності і кращого наочного сприйняття технічних елементів. Створені таким чином відеограми виводилися на друк і надавалися кожному
студентові для самостійного вивчення. Нижче приведені деякі приклади розроблених таким чином відеограм і малюнків (рис. 1-3).
Наочні приладдя видавалися кожному спортсмену
на необмежений термін. У збільшеному форматі дані
посібники розвішувалися перед спортивним залом.
Для забезпечення безпосереднього наочнообразного сприйняття при вивченні й удосконаленні
техніки і тактики баскетболу були розроблені динамічні посібники. У них були відбиті основні деталі
техніки і тактики баскетболу. Для створення динамічних посібників був застосований метод мультиплікації з ряду причин:
1. Мультфільми завжди залучали і залучають людей
різного віку;
2. За допомогою мультиплікації можна створювати
будь-які динамічні схеми в залежності від завдань
навчання;
3. Сучасні інформаційні технології дозволяють досить швидко й ефективно створювати необхідні
динамічні сюжети, що без наочного відтворення часто важкі для розуміння;
4. Сучасні технічні засоби дозволяють відтворювати
мультфільми, створені в програмі «Flash», як на
персональних комп'ютерах, так і на відеоплейєрах
і навіть мобільних телефонах.
У нашій роботі для створення навчальних мультфільмів застосовувалася програма «Macromedia Flash MX
2004» [36]. Ця програма забезпечує інструментальне
середовище візуальної розробки мультимедійних документів, що містять анімаційну графіку, звук, відео, елементи користувальницького інтерфейсу і здатних підтримувати інтерактивність. Ця програма призначена для
створення додатків з мультимедійним змістом усілякого
призначення. Програма дозволяє створювати мальовані
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мультфільми, додавати до них відеокліпи і звук, отримані з інших джерел. Створені документи можуть експортуватися в інші програми і транслюватися в них.
У сучасному спорті, коли зустрічаються рівні під силу суперники і часто переможець визначається з мінімальною перевагою, тактичні вміння спортсменів стають особливо актуальними. У
спортивних іграх та єдиноборствах, де існує безпосередній контакт між суперниками, тактичну майстерність має вирішальне значення для перемоги.
Аналіз змагальних взаємодій незмінно призводить до
необхідності моделювання спортсменом поведінки
суперника і різних варіантів розвитку подій.
Для моделювання ситуацій прийняття рішення використовуються різні макети, здатні виконувати певні
дії, що імітують поведінку реального суперника.
Макети також використовуються на початкових
етапах освоєння тактичних взаємодій, оскільки розуміння цілісного процесу розвитку ситуації на майданчику є необхідною умовою її реалізації.
Для моделювання тактичних ситуацій у практиці
підготовки баскетболістів традиційно застосовуються спеціальні магнітні демонстраційні дошки, однак
можливості їх застосування обмежені, оскільки не
дозволяють сприймати тактичну ситуацію в динаміці. В даний час з розвитком комп'ютерних технологій
з'явилися необмежені можливості створення динамічних моделей тактичних ситуацій. Для цього існують
спеціальні програми, однак ці програми мають певні
обмеження, пов'язані із закладеним в них обмеженим
набором можливих комбінацій. Крім того, в даний час
ці програми є ліцензійними, що не завжди доступно
для користувача.
Нижче ми наводимо характеристику та електронну
адресу основних програм, що дозволяють здійснити
моделювання тактичних ситуацій.
1. Програма Basketball Playbook v0.9 (JE Smit) gratuit
(freeware) Програма розробки і анімації комбінацій
і баскетбольних вправ. Має більше 600 комбінацій
і вправ (умовно безкоштовна версія. Вартість програми 29,95 євро). Якщо не придбана протягом
30 днів вважається free, при цьому окремі функції
відключаються http://www.jes-basketball.com/playbook/
download.html. Флеш презентація (як працювати з
програмою)
http://www.jes-basketball.com/playbook/
animation.html
2. Програма, що рекомендується ФІБА – Sideline
Organizer Standard. При завантаженні будьте уважні!
Програма дає можливість встановлення тільки один
раз. При помилковому введенні ключа можуть виникнути проблеми. http://www.sidelinesports.com/
organizer.php?s2=fbb. Флеш презентація http://www.
sidelinesports.com/organizerflash/flash.php.
3. Програма CREZ Complete Basketball System Програма включає модулі: Personnel / Roster Screens,
CREZscorer, CREZvideo, CREZstats, CREZscout, що
дозволяють вести статистику гри, розмічати відео
для подальшого монтажу (нарізка моментів), створювати анімацію та ін. Перші 30 днів працює без обмежень, після чого пропонується придбати продукт
( або окремими модулями або цілком). В іншому ви-

падку працює з обмеженням Функціональні можливостей. Вартість 1250 у.о. - Повний комплект. Інстал
– 71,1 Мб http://www.crezbasketball.com/section/
view/wces/60.
Ми пропонуємо створення моделей з допомогою
Flash – технологій, які дають можливість створювання необмеженої кількості динамічних моделей.
Розглянемо можливості моделювання тактичних ситуацій на прикладі зонного пресингу 1-2-1-1.
Розставляючи гравців при зонному пресингу 1-2-1-1
по всьому майданчику, слід зазначити, що майданчик
ділиться на декілька зон. Поздовжні зони визначають
розстановку гравців і їх функції. при будь-якій розстановці всі три зони обов'язково заповнюються. Причому
центральна зона (найкоротший шлях від кільця) ставати особливо важливою і насиченою (рис. 3).
Дії грають визначаються місцезнаходженням м'яча
на майданчику. При зонному пресингу її умовно розбивають на області дії команди. Розглянемо, як організуються основні взаємодії при зонному пресингу
1-2-1-1 по всьому майданчику.
Захисник 1 - зазвичай гравець задньої лінії. Це повинен бути невисокий, рухливий гравець, однаково
активний у захисті та нападі. Він відтісняє противника в напрямку, вигідному для його команди. Середній
гравець підключається другий до партнера з метою
відібрати м'яч і в разі потреби має вміти швидко відступити назад.
Гравці 2 і 3 – більш високі гравці. Більш рухливий
з них ставати в позицію захисника 2, коли захищає команда хоче форсувати розвиток атаки в його напрямку. Гравці 2 і 3 в залежності від переміщення м'яча
повинні вміти швидко зміщуватися до тилової зони,
прикриваючи слабке місце під кошиком.
Четвертий гравець (№ 4), повинен добре відчувати
обстановку і передбачати розвиток подій. Йому доводиться багато подорожувати, оскільки на ньому лежить відповідальність за гру в середині майданчика.
Задній гравець (№ 5), зазвичай центровий, найвищий,
сильніше за інших грають під щитом.
Остання лінія захисту прикриває кошик, і цей гравець запобігає легкі кидки з близької дистанції.
По ходу застосування зонного пресингу активно
захищає команда має можливість, принаймні, три – чотири рази створити ситуацію групового відбору м'яча і
змусити супротивника діяти з максимальною напругою.
На рис. 3 показані окремі кадри при створенні фільму
в програмі Flash.
На першому кадрі показана початкова розстановка
захисників при зонному пресингу 1-2-1-1, на другому
кадрі показано рух захисників 1 і 2 до нападаючого,
який отримав м'яч, для того, щоб змусити його рухатися його з м'ячем до бокової лінії. На третьому кадрі
ми бачимо перехоплення, досконалий захисниками, і
на четвертому – атаку кільця. Фільм, після створення
в програмі Flash, експортується у формат, зручний для
показу (swf, avi, animated gif та ін.)
У даному випадку показаний лише один з варіантів
можливого розвитку подій при застосуванні зонного
пресингу 1-2-1-1. Таких варіантів може бути безліч.
Застосування динамічних моделей значно полегшує
сприйняття і розуміння тактичних комбінацій, скоро47
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Рис. 4. Ілюстрація вправи 1

Рис. 5. Ілюстрація вправи 2

Рис. 3. Кадри фільму - динамічної моделі
тактичних взаємодій при зонному
пресингу 1-2-1-1
чуючи час, що витрачається тренером і спортсменами
на освоєння різних тактичних взаємодій.
Крім того, розроблена методика включала застосування великої кількість спеціальних вправ на розвиток тактичного мислення та розучування тактичних
схем. Наводимо приклади розроблених вправ.
Вправа 1 (рис. 4). Нападаючий 2 робить фінт на рух
до лицьової лінії, примушуючи зміститися захисника,
коротким ривком у зворотному напрямі відкривається
і отримує м'яч від нападаючого 1. Захисник 7 проти48

діє, захисник 8 переходить в протилежну колону, нападаючий 1 стає захисником, вправа продовжується
і так далі.
Вправа 2 (рис. 5). Половина баскетбольного майданчика умовно ділиться на 4 частини. У кожній з
них знаходяться нападаючий і захисник. Нападаючий 1, володіючи м'ячем, при активній протидії захисника 1 виконує фінти і повороти, прагнучи передати м'яч гравцю, що вийшов у вільний «квадрат»
нападаючому 2, який також долає активний опір захисника 2. Нападаючий 2, зловивши м'яч, починає
виконувати вишагування і повороти, прагнучи передати м'яч нападаючому 3, що виходить в «квадрат»,
що звільнився, і так далі.
Для поліпшення базової підготовки гравців розроблена методика включала також вправи, спрямованиі на розвиток сили, що чергуються із вправами на
розвиток швидкості [2,8,9].
Як активний відпочинок виконувалися вправи на
підвищення «почуття м'яча», розвиток спритності і
координації рухів.
При побудові тренувального заняття вправи виконувалися по методу кругового тренування в такій послідовності: 2 вправи спрямовані на розвиток
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Таблиця 1

Показники експертної оцінки техніки виконання кидка одною рукою зверху
баскетболісток контрольної й експериментальної груп
Період тестування
До експерименту
Після експерименту

Група
експерим.
контрольн
експерим.
контрольн

n
11
12
11
12

X , бали
5,00
5,42
7,55
6,00

σ
1,34
1,08
0,82
0,95

m
0,40
0,31
0,25
0,28

t

p

-0,82

0,42

4,15

0,00

Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу зміни показників експертної оцінки техніки виконання кидка одною рукою зверху баскетболісток контрольної й експериментальної груп (t-тест для залежних вибірок) (n=11 в
експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)
Група
Експерим.
Контр.

Період тестув.

X , бали

n

σ

m

до експерим.

5,00

1,34

0,40

5,00

після експерим.

7,55

0,82

0,25

7,55

до експерим.

5,42

1,08

0,31

5,42

після експерим.

6,00

0,95

0,28

6,00

сили, після чого була вправа на володіння м'ячем; далі
– станція на виконання 2-х швидкісних вправ і знову
станція з вправами на підвищення «почуття м'яча».
Для заглибленого аналізу ефективності використання експериментальної методики на показники технічної підготовленості була проведена експертна оцінка техніки виконання одного з основних технічних
прийомів у баскетболі - кидка одною рукою зверху із
середньої дистанції (таблиця 3.6). Експертна оцінка
проводилася за 12-ти бальною системою.
Як видно з таблиці 1, до проведення експерименту
середні значення експертної оцінки техніки виконання кидка одною рукою зверху із середньої дистанції у
спортсменок контрольної й експериментальної групи
статистично не розрізнялися. В експериментальній групі
середня експертна оцінка техніки кидка склала 5,00 балів, а в контрольній групі – 5,42 бала (t= -0,42; р>0,05).
Результати вихідного тестування показали, що показники експертної оцінки техніки кидка носять випадковий характер. По первісному тестуванню показники експертної оцінки техніки кидка у спортсменок
контрольної групи трохи перевищували (хоча і статистично недостовірно) показники експериментальної групи.
За період експерименту в обох групах покращилися показники, що характеризують ефективність
володіння кидком одною рукою зверху із середньої
дистанції. Однак це поліпшення в різних групах учасників експерименту носило різний характер. Як показано в таблиці 1, після експерименту експериментальна і контрольна групи стали вірогідно розрізнятися
між собою. В експериментальній групі середня експертна оцінка техніки виконання кидка одною рукою
зверху склала 7,55 бала, а в контрольній 6,00 балів
(t=4,15; р=0,00). Отримані дані свідчать про позитивний вплив розробленої нами методики на техніку
кидка одною рукою зверху. Оскільки даний технічний
прийом є одним з основних у баскетболі, що інтегрує

t

p

10,293

0,000

3,023

0,012

різні рухові дії баскетболіста, то ми можемо укласти,
що розроблена нами методика вплинула на показники
технічної підготовленості баскетболісток ВНЗ.
Протягом 7 місяців педагогічного експерименту у
баскетболісток експериментальної групи техніка виконання кидка одною рукою зверху перейшла на нову,
якісно більш високу ступінь (табл. 2). Як видно з табл.
2, у результаті застосування розробленої методики виявлено достовірний приріст показників експертної
оцінки техніки виконання кидка як в експериментальній групі, так і в контрольній. В експериментальній
групі приріст експертної оцінки на 2,55 бали в результаті застосування експериментальної методики достовірний при р<0,001 (t=10,29) (табл. 2), тобто при найвищому рівні значимості. У контрольній групі приріст
показника експертної оцінки техніки виконання кидка
одною рукою зверху складає 0,58 бала, що вірогідно
при меншому рівні значимості в порівнянні з експериментальною групою (t=3,02, р<0,05) (табл. 2).
Аналіз отриманих результатів в експериментальній групі і порівняння їх з даними, отриманими в
контрольній групі, дають підставу затверджувати, що
запропонована нами методика підвищує ефективність
навчально-тренувального процесу студентських баскетбольних команд з погляду володіння основними
технічними прийомами.
До і після проведення експерименту була проаналізована кількість групових взаємодій, реалізованих
(тобто таких, що закінчилися успішною атакою кільця) у ході гри. Реєструвалися такі групові взаємодії,
як «передай-вийди», «заслін», «наведення», «трійка»,
«швидкий прорив». Усього було проаналізовано 10
ігор першості серед ВНЗ Харківської області до експерименту і 10 ігор після експерименту. Обчислювалося середнє значення кількості застосованих взаємодій у ході однієї гри. До проведення експерименту
контрольна й експериментальна групи відповідно до
результатів t-тесту для незалежних вибірок вірогідно
49
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Таблиця 3
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток експериментальної і контрольної
груп до проведення експерименту (кількість ігор – 10)
Назва прийому
Передай-вийди
Заслін
Наведення
Трійка
Швидкий прорив

Група
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.

X
1,2
1,1
0,42
0,48
0,42
0,48
0,32
0,67
0,84
1,06

σ
0,42
0,88
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3
0,6
0,7

m
0,13
0,28
0,13
0,15
0,13
0,15
0,10
0,21
0,27
0,34

t

p

0,33

0,75

-0,49

0,63

-0,49

0,63

-0,85

0,41

-0,23

0,82

Таблиця 4
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної і контрольної
груп після проведення експерименту (кількість ігор – 10)
Назва прийому
Передай-вийди
Заслін
Наведення
Трійка
Швидкий прорив

Група
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.
експ.
контр.

σ
1,32
0,42
0,74
0,42
0,48
0,42
0,79
0,32
0,82
0,84

X
2,80
1,20
2,10
0,20
2,30
0,20
2,20
0,10
4,30
0,60

не розрізнялася по кількості застосовуваних у грі тактичних взаємодій (р>0,05) (табл. 3).
До проведення експерименту середні значення кількості тактичних взаємодій як у контрольній, так і в експериментальній групах коливалися від 1 до 2 (табл. 3).
Однак після проведення експерименту розходження між
групами по кількості тактичних взаємодій, реалізованих
у ході гри, відповідно до результатів t-тесту для незалежних вибірок стали достовірними (р<0,001) (табл. 4).
В експериментальній групі середнє значення
кількості застосованих тактичних взаємодій склало:
2,8 для взаємодії «передай-вийди»; 2,10 для взаємодії
«заслін»; 2,30 для взаємодії «наведення»; 2,20 для
взаємодії «трійка»; 3,70 для взаємодії «швидкий
прорив». Середні значення приросту кількості
взаємодій, застосованих у грі у баскетболісток
експериментальної групи, склало від 1,60 до 3,70
взаємодій. Дані зміни достовірні при найвищому рівні
значимості (р<0,001) (табл. 5).
У контрольній групі подібні зміни кількості тактичних взаємодій, застосованих у ході гри, практично не виражені. Так, середні значення показників кількості тактичних взаємодій у контрольній групі як до проведення
експерименту, так і після проведення експерименту,
склали від 0 до 2 взаємодій. Зміни даних показників у
ході експерименту недостовірні (р>0,05) (табл. 6).
У той же час у контрольній групі подібних змін не
було виявлено. Ми вважаємо, що дані зміни в рівні
50

m
0,42
0,13
0,23
0,13
0,15
0,13
0,25
0,10
0,26
0,27

t

p

3,66

0,00

7,07

0,00

10,36

0,00

7,81

0,00

9,93

0,00

організованості ігрових дій у баскетболісток експериментальної групи викликані, головним чином, цілеспрямованим впливом на розуміння тактичних схем
гравцями за допомогою застосування інформаційних
технологій та спеціально підібраних вправ.
Висновки.
1. Для
підвищення
ефективності
навчальнотренувального процесу студенток-баскетболісток
доцільно застосовувати розроблену нами методику, що
має на увазі застосування методів для активізації образного сприйняття елементів техніки і тактики баскетболу на основі сучасних інформаційних технологій, а
також упор на тактичну підготовку гравців за допомогою спеціально розроблених вправ.
2. Розроблена комплексна методика підготовки
студенток-баскетболісток з опорою на застосування тактичних вправ сприяє підвищенню якості
техніки виконання технічних прийомів баскетболу,
ефективності ігрових дій, підвищенню кількості
реалізованих у грі тактичних взаємодій.
3. В експериментальній групі спостерігається приріст
експертної оцінки на 2,55 бали в результаті застосування експериментальної методики (р<0,001). У
контрольній групі приріст показника експертної оцінки
техніки виконання кидка одною рукою зверху складає
0,58 бала, що вірогідно при меншому рівні значимості в
порівнянні з експериментальною групою (р<0,05).
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Таблиця 5
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної групи
до і після проведення експерименту
Назва прийому
Передай-вийди
Заслін
Наведення
Трійка
Швидкий прорив

Період тест.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.

σ
0,42
1,32
0,42
0,74
0,42
0,48
0,32
0,79
0,84
0,82

n
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

X
1,2
2,8
0,2
2,1
0,2
2,3
0,1
2,2
0,6
4,3

m
0,13
0,42
0,13
0,23
0,13
0,15
0,10
0,25
0,27
0,26

t

p

4,00

0,000

5,46

0,000

9,00

0,000

9,00

0,000

9,35

0,000

Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток контрольної групи
до і після проведення експерименту
Назва прийому
Передай-вийди
Заслін
Наведення
Трійка
Швидкий прорив

Період тестування
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.
до експер.
після експер.

n
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

X
1,1
1,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,7
0,6

4. Середні значення приросту кількості взаємодій, застосованих у грі у баскетболісток експериментальної
групи, склали від 1,60 до 3,70 взаємодій. Дані
зміни достовірні при найвищому рівні значимості
(р<0,001). У контрольній групі подібні зміни
кількості тактичних взаємодій, застосованих у ході
гри, недостовірні (р>0,05).
5. Розроблена система є адекватною для рішення
завдань навчально-тренувального процесу в
студенток-баскетболісток і може бути рекомендована в широку практику підготовки баскетбольних
команд вищих навчальних закладів.
В перспективі подальших досліджень передбачається розширення досліджень по вдосконаленню тактичної підготовки студентських баскетбольних команд.
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