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ВСТУП 

 

 

Актуальність. Рівень результатів у сучасному спорті настільки 

високий, що для їх досягнення спортсмену необхідно володіти рідкісними 

морфологічними даними, унікальним поєднанням комплексу фізичних і 

психічних здібностей, що знаходяться на гранично високому рівні розвитку. 

Таке поєднання навіть за найсприятливішої побудови багаторічної 

підготовки і наявності всіх необхідних умов зустрічається дуже рідко. Тому 

однією з центральних у системі спортивного тренування є проблема 

спортивного відбору та орієнтації у підготовці юних спортсменів.  

Необхідність відбору обумовлена й тим, що у різних людей ступінь 

тренованості рухових навичок, фізичних, психічних й інших якостей різна. 

Найбільша складність – в умінні роздивитися у дитини комплекс якостей, які 

йому необхідні як висококваліфікованому баскетболісту і визначать 

успішність його майбутньої спортивної діяльності [1]. Виявлення цих 

якостей зумовлює принцип комплексного підходу. Такий підхід дозволяє не 

тільки отримати значну інформацію про юного гравця, але й, зіставивши 

різні показники, намітити можливі шляхи формування спеціальних 

здібностей [3]. 

На комплексі показників, що характеризують перспективність хлопців 

у баскетболі, заснована оцінка їх індивідуальних особливостей. Спортсмени 

досягають досить високого рівня майстерності різними зусиллями і в різний 

час. Тому спортивний відбір необхідно розглядати як тривалий за часом 

процес. Враховуючи динамічний характер багатьох найважливіших для 

баскетболу спортивних і особистісних якостей, необхідно постійно і 

систематично уточнювати і доповнювати оцінки здібностей юних 

спортсменів [4, 5]. Цим пояснюється актуальність проведення відбору серед 

баскетболістів-підлітків. 
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Враховуючи багатофакторність спортивного відбору практично всі 

фахівці баскетболу у своїх наукових публікаціях так чи інакше стосуються 

проблем відбору (Л.Ю. Поплавський, Ю.М. Портнов, В.З. Бабушкін та ін.). 

Основні положення спортивного відбору характерні й для інших видів 

спорту, що підтверджується фундаментальними роботами вітчизняних і 

зарубіжних вчених (В.Н. Платонов, М. Бріль, Л.В. Волков, Л.П. Матвєєв та 

ін.). Проте, в теорії і методиці відбору перспективних спортсменів все ще є 

недостатньо науково обґрунтовані блоки питань, що мають як 

загальнотеоретичне, так і прикладне, практичне значення. Особливо це 

стосується науково-методичного обґрунтування, практичної розробки і 

впровадження методики відбору на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дипломна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри спорту і спортивних ігор Вінницького державного педагогічного 

університету імені М.Коцюбинського та на підставі «Зведеного плану 

науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту» на 2015-2020 

рр. за темою «Теоретико-методичні основи програмування і моделювання 

підготовки спортсменів різної кваліфікації». Роль автора полягала у 

теоретичному аналізі та опрацюванні експериментального матеріалу щодо 

спортивного відбору і орієнтації юних баскетболістів на етапі спеціалізованої 

базової підготовки. 

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні організації і 

проведенні спортивного відбору і орієнтації юних баскетболістів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: 

1. Здійснити аналіз сучасного стану системи спортивного відбору і 

орієнтації юних баскетболістів. 

2. Визначити технологію проміжного відбору юних баскетболістів. 

3. Розробити і впровадити у навчально-тренувальний процес 

диференційовану програму підготовки юних баскетболістів, спрямовану на 
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підвищення рівня індивідуальної майстерності гравців різних амплуа та 

визначити її ефективність. 

Об’єкт дослідження – теоретико-методологічна основа системи 

відбору юних баскетболістів. 

Предмет дослідження – методика спортивного відбору і орієнтації 

юних баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки.. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої мети і завдань 

дослідження нами були обрані такі методи дослідження: теоретичний аналіз і 

узагальнення літературних джерел; педагогічні методи дослідження 

(педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне 

тестування); антропометрія; методи математичної статистики. 

Практична значущість результатів педагогічного дослідження 

полягає у визначенні критеріїв спортивного відбору на етапі спеціалізованої 

базової підготовки; розробці й упровадженні у навчально-тренувальний 

процес юних баскетболістів методики організації проміжного відбору на 

етапі спеціалізованої базової підготовки, тренувальної програми підвищення 

рівня спеціальної підготовленості гравців різних амплуа, а також практичних 

рекомендацій, щодо покращення процесу відбору дітей на різних етапах 

багаторічної підготовки. 

Особистий внесок автора полягає у постановці проблеми, організації і 

проведенні дослідження, опрацюванні матеріалу, аналізі й описі отриманих 

даних, формулюванні висновків, оформленні та написанні тексту дипломної 

роботи. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях наукового гуртка кафедри спорту і спортивних 

ігор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; на 9-й Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному 

суспільстві» (Вінниця, 2016).  
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Публікації. Окремі результати дипломної роботи відображено в 

одноосібній публікації в збірнику матеріалів конференції. 

Структура і обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

літератури та додатків. Вона викладена на 66 сторінках машинописного 

тексту, містить 13 таблиць, 2 рисунки. Список літератури включає 79 джерел.  
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