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УДК: 796.032-053.81(063) 

БК 75.4(0)90к.я431 

М 75 

Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XV Міжнародної конференції молодих 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ 

З БАСКЕТБОЛУ 3х3 
Шутова С. Є., Ткаченко М. І., Копил О. М. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна 

Вступ. Змагання в системі підготовки спортсменів розглядаються як найважливіший 

засіб підвищення тренованості та спортивної майстерності. Під час змагань на спортивний 

результат можуть впливати різні фактори, такі як індивідуальні особливості особистості 

спортсмена чи команди в цілому, ефективність системи підготовки, матеріально–технічні 

умови підготовки і змагань, специфічні особливості виду спорту [1]. Особливості баскетболу 

3х3 визначаються перш за все специфікою змагальної діяльності, яка і відрізняє його від 

класичного баскетболу. 

Спортивні змагання з баскетболу 3х3 слід розглядати як індикатор системи підготовки 

спортсменів, який дозволяє оцінити організаційні і матеріально-технічні засади підготовки, 

системи добору й виховання резерву, ефективність системи підготовки фахівців тощо [3]. 

Результат конкуренції під час змагань з баскетболу 3х3 між спортсменами і тренерами, має 

продовження у суперництві серед національних федерацій, який визначається у рейтингу 

ФІБА 3х3, який у свою чергу, дозволяє здійснити відбір команд-учасниць офіційних турнірів 

(чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор) [2]. 

Враховуючи те, що рейтинг федерації країни будується на особистих рейтингах кожного 

баскетболіста, які підраховуються за дев'ятьма кращими його турнірами за сезон, то для 

забезпечення високого рівня підготовленості національних збірних команд та результатів їх 

виступів у офіційних міжнародних турнірах слід враховувати особливості організації та 

проведення чемпіонатів України з баскетболу 3х3. 

Мета дослідження – виявити особливості організації та проведення чемпіонатів України 

баскетболу 3х3 у відповідності щодо структури формування рейтингу та мережі змагань ФІБА 

3x3. 

Методи дослідження: Аналіз науково-методичної літератури та ресурсів мережі 

Інтернет; аналіз архівних матеріалів міжнародної та української федерації баскетболу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Баскетбол 3х3 в Україні стрімко 

розвивається, на основі постійного урахування досвіду досягнень та особливостей підготовки 

спортсменів вітчизняних та зарубіжних провідних країн лідерів у даному виді спорту. У 

розвитку баскетболу 3х3 в нашій країні постійно брала активну участь федерація баскетболу 

України (ФБУ), а саме за її підтримки щорічно проводилися змагання з цього виду спорту 

серед дітей, молодих та дорослих спортсменів [5]. 

Хронологія організації та реалізації системи змагань з баскетболу 3х3 під загальним 

керівництвом Федерації баскетболу України (окрім спільного керівництва Шкільної 

Баскетбольної Ліги України 3х3 та ІV літньої Гімназіади України з баскетболу 3х3, відповідно 

з Комітетом з фізичного виховання та спорту, Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством молоді та спорту України та Українською федерацією учнівського спорту),  

згідно документів, які надані на офіційному сайті ФБУ, у відповідний період, виглядає 

наступним чином: 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд юнаків та 

дівчат загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна Баскетбольна Ліга України 3х3) 2014- 

2019 рр.; 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 на 2016 рік серед 

чоловіків та жінок; 

- Регламент кубку України з баскетболу 3х3 «Winter Basket Battle» 2016 р.; 

- Положення проведення фіналу чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед команд 

юнаків та дівчат у 2017 році (Юнацька Баскетбольна Ліга України 3х3); 

- Регламент чемпіонату України з баскетболу 3х3 «Суперліга 3х3» серед команд 

чоловіків та жінок сезону 2019-2020 рр.; 



26 
 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед молодіжних 

(чоловічих та жіночих) команд U23 (листопад 2020 р.); 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 Про Ліга серед чоловічих 

та жіночих команд сезону 2021р.; 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів U16, 

юніорів та юніорок U18 (вересень – жовтень 2021р.); 

- Регламент проведення відкритого кубку України з баскетболу 3х3 серед чоловічих та 

жіночих команд сезону 2021-2022 рр. 

- Регламент проведення чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед кадетів та кадеток 

(лютий – березень 2022 р.); 

- Регламент №39 проведення ІV літньої Гімназіади України (юнаки) з баскетболу 3х3; 
- Регламент №39 проведення ІV літньої Гімназіади України (дівчата) з баскетболу 3х3 

[4]. 
У регламенті чемпіонату України з баскетболу 3х3 «Суперліга 3х3» серед команд 

чоловіків та жінок сезону 2019-2020 рр. одне із завдань сформульоване як створення умов для 

появи професійних клубів з баскетболу 3х3. Змагання проводились у 5 турів з фіналом, як 

командні для чоловіків та жінок з підрахунком рейтингу для регіонів за 1-12 місця, за 

офіційними правилами ФІБА 3х3. Як наслідок, у 2021 році в Україні створена перша 

професійна чоловіча команда з баскетболу 3х3 - "Кельти-Буковель ", яка ставить собі за мету 

регулярну участь в Світовому турі ФІБА, що відповідає вимогам складання рейтингу 

баскетболістів 3х3 - участь у мережі змагань ФІБА 3x3. До складу команди увійшли: Владлен 

Бережний, Вадим Биков, Кирило Мещеряков, Антон Мусієнко, Нікіта Руслов. Тренер Дмитро 

Липовцев, помічник Олександр Кодола [4]. 

Висновки. Виявлено характерні особливості організації та проведення чемпіонатів 

України з баскетболу 3х3, а саме: наявність регулярного чемпіонату України та різновидів 

турнірів з баскетболу 3х3, відповідну кількість спортсменів, створення першого професійного 

клубу з баскетболу 3х3. Чемпіонати України проводяться серед спортсменів усіх вікових 

категорій (чоловіки, жінки, U23 чоловіки, U23 жінки, U18 чоловіки, U18 жінки), у 

відповідності вимогам щодо рейтингу федерації баскетболу 3х3. Також, слід підкреслити, що 

у рамках підготовки резерву регулярно проводиться ряд змагань: Шкільна Баскетбольна Ліга 

України 3х3 та ІV літня Гімназіада України. Перераховані дані свідчать про розвиток 

організаційної структури національної системи змагань у відповідності щодо структури 

рейтингу та мережі змагань ФІБА 3x3. 
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