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Вступ. Баскетбол – це складно координаційний вид спорту, який потребує 
високого рівня технічної та тактичної підготовки і розвитку рухових якостей [1, 
6]. Будучи динамічним і високоемоційний видом спорту, баскетбол поєднує в 
собі як індивідуальну діяльність, так і командну взаємодію. Всі перераховані 
характеристики, на думку багатьох фахівців галузі, дають можливість відносити 
баскетбол до одного з ефективних засобів всебічного фізичного розвитку людини 
[4]. 

Сучасний баскетбол - це атлетична гра, і вимоги, пропоновані до 
баскетболістам, найвищі. Щоб досягти високого техніко-тактичної майстерності, 
спортсмену, перш за все, необхідний високий рівень розвитку фізичних якостей. 
Під впливом занять баскетболом поліпшуються функції внутрішніх органів і 
систем (обмін речовин, кровообіг, дихання та ін.) Рухи стають більш точними, 
координованими, впевненими. Збільшується м'язова сила, зміцнюється зв'язковий 
апарат, формується правильна постава.

Завдяки заняттям з баскетболу, тренуючись з цього виду спорту,  студенти 
набувають навички участі у грі та зможуть значно підвищити рівень різнобічної 
фізичної підготовленості [1, 5, 6].

В баскетболі постійно змінюється ігрова ситуація і діяти потрібно в залежності 
від ходу ігри. Складні умови діяльності та емоційний підйом дозволяють швидше 
мобілізувати резерви рухового апарату. Нервова система адаптується до постійного 
переключення міцності, зміни складності та напрямку дій. Зберігати координацію 
рухів і підтримувати необхідну робочу позу дозволяє баскетболісту почуття 
рівноваги завдяки роботі вестибулярного апарату [5].

Метою роботи стало дослідження фізичних якостей та оцінка функціонального 
стану вестибулярного аналізатору студентів, які займаються баскетболом.

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були 
досліджені студенти ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», які 
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займаються в збірних командах з баскетболу (n=10), а також студенти 1-2 курсу 
(n=10), які відносились до основної групи з фізичного виховання. Середній вік 
студентів-баскетболістів становив 19,5±0,9 років, стаж занять 10,4±0,9 роки. 
Всі баскетболісти мали спортивну кваліфікації I дорослий розряд. Середній вік 
студентів контрольної групи становив 19,2±1,4 роки.

Дослідження фізичної підготовленості проводилось із застосуванням 
наступних тестів: стрибок у довжину з місця, стрибок вгору, човниковий біг 
4x6м. Сила м'язів кісті визначалась за методом динамометрії [3]. Для визначення 
динамічної рівноваги спостерігаємого контингенту оцінювали ходу по прямій 
лінії, фланкову ходу вперед і назад з відкритими та закритими очима, а також 
крокуючий тест Фукуда [2]. Статистичну обробку отриманих результатів проведено 
за загальноприйнятими методиками [7].

Результати досліджень. Отримані дані показали, що спостерігаємий 
контингент був однорідним за віковим показником (р>0,05). При аналізі показників, 
які характеризують фізичні якості студентів, встановлено, що в стрибках у довжину 
з місця, стрибках вгору та даних човникового бігу статистична достовірність 
спостерігається у групі студентів-баскетболістів в порівнянні з контрольною 
групою, р<0,001 (табл. 1). Оцінка даних кистьової динамометрії (табл. 1) показала, 
що ці показники достовірно вищі у групі студентів-спортсменів у порівнянні з 
неспортсменами, р<0,05.

Таблиця 1
Показники фізичних якостей студентів ігрових видів спорту

Група 
досліджених

Стрибок у 
довжину з 
місця (см)

Стрибок 
вгору (см)

Човниковий 
біг 4x6 м (сек.)

Динамометрія
права рука 

(кг)
ліва рука 

(кг)
Баскетбол 

(n=10) 257,5±3,8 61,9±2,0 7,8±0,5 47,0±1,5* 44,4±0,8*

Контрольна 
група (n=10) 217,5±5,6** 40,1±3,5** 10,3±0,1** 39,4±2,0 37,8±2,6

*р<0,05; ** р<0,001

Дослідження ходи по прямій лінії, фланкової ходи з відкритими і закритими 
очима виявило менше відхилення тіла та вищий ступінь рівноваги у студентів-
баскетболістів у порівнянні з контрольною групою (табл. 2).

За даними тесту Фукуда зсув від вихідного положення був найменшим серед 
студентів-баскетболістів  (21,9±4,2 см) у порівнянні з неспортсменами (49,4±3,7 см 
при р<0,01). Кут ротації був достовірно меншим також у баскетболістів (16,5±2,5 
см проти  29,1±2,4 см, р<0,05).

Висновки:
Баскетболісти мали вищу стійкість вестибулярного апарату в порівнянні 1. 

з тими, хто не займався систематичним тренуванням.
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Показники, які характеризують рівень фізичних якостей, були 2. 
найкращими у студентів, що займались баскетболом.

Завдяки заняттям з баскетболу, тренуючись з цього виду спорту,  студенти 
набувають навички участі у грі та зможуть значно підвищити рівень різнобічної 
фізичної підготовленості.

Заняття з баскетболу сприяють різнобічному розвитку фізичних якостей 3. 
та функціонального стану організму студентів.

Перспектива подальших розробок полягає у дослідженні фізичних якостей 
та функціонального стану вестибулярного аналізатору у студентів, які займаються 
іншими видами спорту.
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Таблиця 2
Показники динамічної рівноваги студентів ігрових видів спорту

Група 
досліджених

Пряма хода Фланкова хода

Відхилення 
з відкритими 

очима, см

Відхилення 
з закритими 
очима, см

Відхилення 
з відкритими 

очима, см

Відхилення 
з закритими 
очима, см

Баскетбол 
(n=10) 2,3±0,5 7,7±1,1 2,9±0,9 8,8±1,4

Контрольна 
група (n=10) 8,8±1,6** 19,3±2,7* 8,7±2,3* 26,4±2,6***

*р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001
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