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неожиданно и смело открывает новые краски. Синее, голубое, алое, 
зелёное, рыжее и золотое брызжет и переливается в есенинских стихах»  
[4, 201]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цвета, составляющие 
спектр – красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, – в 
большинстве случаев в поэзии Есенина имеют конкретно – предметную 
отнесенность. Данные цветообозначения используются в устойчивых 
традиционных сочетаниях. Большинство сочетаний прилагательных-
цветообозначений с существительными являются нормативными для 
русского языка. 

По мнению многих филологов, любовь к чистым и ярким краскам – 
свойство наивного, неиспорченного цивилизацией сознания. Обладая 
таким свойством, Сергей Есенин углубил цветовосприятие тончайшими 
впечатлениями реального мира. 
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СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТІВ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Програми фізичної підготовки баскетболістів пред’являють 
узагальнені вимоги до рівня розвитку фізичних якостей гравців різної 
ігрової спеціалізації, що не дозволяє повністю реалізувати руховий 
потенціал спортсменів у змагальній діяльності. Диференційований підхід – 
універсальний метод побудови тренувального процесу, що дозволяє 
цілеспрямовано розвивати найбільш важливі компоненти підготовки 
відповідно до групових відмінностей різних категорій спортсменів і вимог 
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змагальної діяльності. 
Баскетбол виник як студентська гра і на цей час є резервом для 

професійних баскетбольних команд. Підготовка студентських команд 
також має свої труднощі та особливості, адже склад гравців завжди 
змінюється. Дехто закінчує навчання і вибуває з команди, а інший вступає 
на перший курс і часу на зіграність у спортсменів майже не вистачає. Тому 
тренер змушений переборювати ряд труднощів, таких як: складність під 
час формування команди; організація навчально-тренувального процесу 
відповідно до законів розвитку спортивної форми й адаптації; різного 
рівня спортивної підготовленості студентів-баскетболістів тощо [1; 3].  

Як зазначають науковці, особливе місце в системі тренування 
баскетболістів належить спеціальній фізичній підготовці, що визначає 
можливості ефективного й раціонального виконання спортсменом 
методичних прийомів із використанням засобів і методів тренування для 
розвитку рухових навичок та рухових якостей [2; 4; 5].  

Сучасний баскетбол вимагає високих вимог до рівня фізичної 
підготовки спортсменів. Упродовж  гри баскетболіст пробігає дистанцію 
до 4-х км, робить понад 150 прискорень на відстані від 5 до 20 метрів, 
виконує близько 100 стрибків за умов активної протидії суперників, 
постійно змінює напрямки, часто робить зупинки і повороти. Частота 
серцево-судинних скорочень досягає 180–200 уд/хв, а зниження маси тіла 
становить 2–5 кг за гру. Тому основою специфічного змісту спортивного 
тренування баскетболістів є спеціальна фізична підготовка студентів, що 
також передбачає підвищення функціональних можливостей для успішної 
змагальної діяльності, розвитку рухових якостей, досягнення високої 
спортивної форми.  

Вправи для розвитку швидкості: 1) присідання, вистрибування зі 
штангою на одній або двох ногах; 2) швидкі кроки вперед, назад, уліво, 
вправо з обтяженням 25–30 кг (30 сек – 1 хв); 3) швидкі кроки без 
обтяження вперед, назад, уліво, вправо з торканням землі рукою під час 
кожної зміни напрямку – 1 хв (по 2–3 кроки); 4) кроки з торканням землі 
однією рукою і веденням м’яча іншою; 5) низькі старти на дистанцію 5–10 
м із веденням м’яча.  

Вправи для розвитку координації: 1) перекид уперед через голову з 
попереднім стрибком на зігнуті в ліктях руки (10 перекидів підряд); 
2) перекид назад через голову з падінням на зігнуту в лікті руку; 3) падіння 
назад і швидке вставання; 4) випад вперед і швидке вставання. 

Вправи для тренування стрибків: 1) після кросової пробіжки і 
гімнастичних вправ гравці стрибають на прямих ногах із піднятими вгору 
руками (3–4 рази по 1 хв); 2) стрибки виконуються поштовхами двох ніг, 
приземлення на «поштовхову» ступню; 3) стрибки з поворотом на 180°, 
360° з піднятими вгору руками.  

Вправи для розвитку вибухової сили: 1) штовхання медицинболу 
ногами з положення сидячи, лежачи на дальність; 2) передача 
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медицинболу однією рукою від плеча, знизу, збоку, гаком, двома руками 
знизу, з-за голови; 3) виштовхування суперника з кола, спиною, боком, 
грудьми без допомоги рук. 

Вправи на швидкість зупинки: 1) біг із зміною швидкості, після ривка 
швидко зупинитися (за свистком, заданим сигналом), потім знову виконати 
ривок і т. д.; 2) біг у різних напрямках із максимальним темпом і 
раптовими зупинками з виконанням різних завдань (стрибок угору, вліво); 
3) біг із швидкою зміною напрямку руху за сигналом (із поворотом на 180). 

Вправи з м’ячем і протидії суперників: 1) передачі м’яча у трійках, де 
у центрі захисник, який намагається вибити м’яч у нападаючого або 
перехопити передачу; 2) перехоплення м’яча у нападаючих, які 
просуваються до кільця: захисник, відступаючи, намагається не дати кому-
небудь із нападаючих стати йому за спину і, спостерігаючи за м’ячем, 
готується до перехоплення; те саме, але три нападаючих діють проти двох 
захисників; 3) боротьба за м’яч 2х2 [3; 5]. 

Запропонований ряд методичних прийомів та вправ для розвитку 
рухових якостей буде адекватним для вирішення завдань навчально-
тренувального процесу баскетболістів студентських команд. Високий 
рівень спеціальної фізичної підготовки студентів-баскетболістів є 
важливим чинником психологічного плану, а саме: надає впевненості у 
боротьбі, сприяє більш високому прояву рухових якостей у змагальних 
умовах. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні 
методик контролю за розвитком спеціальної фізичної підготовки 
баскетболістів у змагальному періоді річної підготовки.  
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