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щення, що ~адмірний розвиток сйди при аідпосно невеликій вазі 

снаряда'стримує розвиток гнучкості і рухств  ̂лі. зв”язново- 

суглобового апарата» здатність м'*язів до. розтягування. Затруд- 

нюєт зя :Акож вміння диреренційно керувати окремими частинами 

і лайками тіла. Стає неможливим і гомгідовне включення в. робо

ту -перш за все більш сильних» а потім більш слабких, але більш 

"швидких" груп м"язів. •

З проведеного дос.:іджєння слід зробити висновок, яго роз

виткові ш-дцкос-і рухів у метальників списа повинен переважати 

розви.Ок силових, здібностей. - виборі засобів тренування тре

неру необхідно врах вувати цю обставину. Розвиток швидкісних 

і силових здібностей повинен ''ути диференційкзм, тому що до

мінуючий р. з б и т о к  однієї якості стримує розвиток іншої.
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. ВАСКЕТБФЯСШ

У практиці спортивних ігор з метоп різностороаніх педаго

гічних спостережень за-ігровою діяльк - зто використовують,.! 

різнохарактерні методи фіксації Дій баскетболісті»,що вявчйютьс* 

а саме: методи : статки гидкого', зтяжятс-афічногр, і  графічного 

загчсів, наговорювання на мах ітофон, кіно- і відеозаписи.ч. 

Однак стосовно до тренерської роботи окремі "з них не забез

печують швидкості отримання інформації'і повної достовірності 

фіксації ігрових показників. Інші - допого коштують і потре

бують тривалого часу ^дя обробки отриманих иа ^ріалів.

Враховуючи випивка, зне, перед даг-*м ^слідженням була 

пбстажг̂ нв.-. завдання: розробити і апробувати методику оператив

ного контролю за техр'*ко~тахти"ними д'ями баскетболісті»:

Для ви4 іше ля назвакогс завданнявикористовувалиеь, такі 

методи, дослідження: аналіз і уза іньненля спеціальнь^ *і*в~ - 

рмурк, педагогічні спостереження» ••..•■■■ ■■■., .

Було створене ппяг_ протоколів педагогічних впоатережек^,
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які пі-сля апробації визначились в два, а кількість1 зареєстрова

них в них показників зведено, до мінімуму. Кожен протокол скла

дався. з двох частин. У верхн+й реєструвалися покавники команд

ної гри. В нижній —' якість•виконання ігро их прийомів, баскет

болісті ОКРЕМО. . \ '

В одному з протоколів здійсі валась реестраціЯ'Д2 найбільш 

інформативних ігрових показників, які характеризують атакуючі 

дії баскетболістів. Для зручності фіксації вони булі: з"бднані 

в чотири самостійних блоки. т > .

В першому блоці були зібрані показники, що визначають 

якість організації атакуючих дій: підбір м"яча, що відскочив 

від свого щита, перехоплення передач і квдків.а також інші : 

види оволодіння м"ячем /виривання, вибивання, -ідбирання,. 

відбивання/. :

Другий - атестував нерезультативно виконані прийоми, при 

яких.атакуючі дії команди ■ „ули припинені. До них від-'осяться 

невлучні передачі м"яча і'другі сиди помилок, доп.щені при 

еєдєнні і ловінні м"яча, втрата внаслідок .вибиваііня, вириван

ня і накривання м"яч'>; а також Порушення трьох секунд.

Третій - характеризував якість завершення атаки з б^иж-, 

ньої, середньо, і дальньої дистанцій, в то-"’ числі''після го

левої перстачі. ■

Четвертий складався з показників як- оті виконаная пі/ 'и- 

рання м”яча на щиті суперника і ит лфних кидків.

За допомогою другого протокола визначалися грубі Помилки 

у виконанні захисних дійт баскетболістів. Фіксувались три по

казники: відсутність перешкод кутові і 'блокування при під

биранні м"кча, а також непсвє 'нення в захист.

В момент спостережень за грою в графу техніко- актичнот 

прий..аа заносився, номер гравця, що виконав відповідні дії.

А при результативнрму кидкові номер гравця обводився колом. 

Реєстрація зд.йснювалась у клітці: даного та><у і часового ін

тервалу /в  протоколі кожен тайм ділився на чотири п"ятг ви- 

ликних! відрізки/. ’

З ід г ’ пноя особливістп даних протоколів спостережень від  
рсгч’ао ти ^імнх є. введення -до них пунктів, Щ характеризують 
• середні как „«кальні; і  мінімальні значення виконан-

с;::;епсрелхчйнчх і.гр^йга прийомів з кожної1"  таймі і за гру 
2 командою та гравцями акре' у.


