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І.
НАУКОВИ
С уч асн а систем а спортивної*» і ренуванни
т а проблеми її вдоскон ален ня

П О Р І В Н Я Л Ь Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П О К А З Н И К ІВ
Ф І З И Ч Н О Г О Р О З В И Т К У Д І Т Е Й ЗІ З Н И Ж Е Н И М Т А
Н О Р М А Л Ь Н И М С Л У Х О М М О Л О Д Ш О Г О Ш К ІЛ Ь Н О Г О В ІК У
Л іл ія Г а ц о є в а
В ін н и ц ь к и й д е р ж а в н и й п е д а г о г іч н и й у н ів е р с и т е т
ім е н і М и х а й л а К о ц ю б и н с ь к о го
Постановка проблеми. Фізичпий розвиток дитини
це складини процес, в
оспові якого лежить генетичпа програма, яка реалізується в левітах, але пе завжди
оптимальних умовах. Попятгя «фізичпий розвиток» інтерпретується у В ІТ Ч И ЗІІЯ П ІЙ
літературі неоднозначно.
На думку Т.Ю. Круцевич, фізичпий розвиток - це природпий процес вікових змін
морфологічних і фупкціопальпих ознак організму, зумовлений спадковими
факторами та конкретними умовами зовпіипіього середовища [5].
Б. М. Шияп зазпачас, що фізичний розвиток в певні вікові періоди
характеризується суттєвими змінами фупкціопальпих можливостей оргапізму,
показпиками яких с просторові параметри і маса тіла [7].
В.Л. Карпмап вважає, що фізичпий розвиток - комплекс фупкціопальпоморфологічіпіх якостей організму, які визпачають його працездатність [6].
Вивчеіпія фізичного розвитку та вибір адекватних методів і засобів фізичного
виховаппя мас велике теоретичне й практичне зпачеппя. Проте в пауково-методичттій
літературі недостатньо висвітлені особливості дітей молодшого шкільного віку.
Недостатність зпапь про особливості цього коптипгепту школярів зі зниженим
слухом може призвести до помилок у фізичпому виховаїпіі та, як паслідок, до
паиесеїшя шкоди їх здоров’ю.
Не до кіпця розкриті закономірності фізичного розвитку дітей з вадами слуху в
оптогепезі, спірними с думки щодо негативних наслідків впливу часткової втрати
слуху' па психічпий та іпші показпики фізичного розвитку дитипи.
Такі прогалипи в проблемі фізичпого виховаїпія дітей початкових класів
спопукали пас до вивчеіпія особливостей фізичпого розвитку' і в подальшому до
розробки програші впливу на полішнеппя фізичпого етапу дітей з ослабленим
слухом.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження фізичного розвитку дітей
молодшого шкільного віку з порушеннями слуху (Р. Д. Бабеїжова, Н. А. Рау, Л. В.
Рябова, Г. В. Трофимова та іи. ) виявили деякі особливості, зумовлені первшппш
дефектом. Н.Г. Байкіна звертає увагу на те, що зпижешія слуху відбивається па етапі
рухового аналізатора. Ця фуіпеціональна недостатність пе може не призвести до
відхилень у фізичпому' розвитку', функціональному етапі кардіо-респіраторпої та
інших систем. В.Л. Рябічев, досліджуючи показпики фізичного розвитку дітей з
вадами слуху', з’ясував, що воші зпаходяться в межах норми. Водночас учепий
звертає увагу' па те, що показник ЖЄЛ у цих дітей нижчий[1].
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process, methodical approaches.

К О Н Т Р О Л Ь 1 А Н А Л ІЗ ЗМ А Г А Л Ь Н О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І В Е Л ІТ Н О М У
Ф У ТБО ЛІ
Віктор Косі ю ке ви ч
Вінницький держ авний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Постановка проблеми. Незаперечним с той факт, що спортом помер один у
сучасному суспільстві с футбол, який розглядається пе лише як засіб фізичпої
культури, але й мас велике соціальпо-екопомічпе зпачеппя для кожної країпи, у т.ч. і
для України. Особливо це стосується елітного футболу', тобто футболу, який
демопстручоть гравці па престижних змагаппях
чемпіонатах країп серед команд
прем’ср-ліг, чемпіонатах Європи, світу, фінальних турпірах Олімпійських ігор.
Контроль і аналіз змагальпої діяльпості гравців в елітному' футболі дозволить
розробити різні моделі змагальпої діяльності футбольпих команд, па ослові яких буде
здійспюватись оптимізація підготовки футболістів різної кваліфікації.
Апаліз остаїптіх досліджепь зазпачеиої проблеми [2, 5, 6, 7] дозволяє
стверджувати, що спеціалісти футболу приділяють зпачпу увагу контролю й аналізу
змагальної діяльпості футболістів, які беруть участь у пайбільш престижпих
змагаппях. Одпак, навіть у фучтдамептальпих мопографічішх досліджеппях
М.О.Годіка [1], С.В.Голомазова, Б.Г.Чнрви [2], Г.А.Лисеичука [6], С.Ю. Тюлепькова
[7] пе викладеіпій комплексіпгй підхід до контролю й апалізу змагальної діяльності у
футболі, па основі якого можпа було б розробити різпі моделі змагальпої діяльпості
футбольпих комапд. Автор цієї статті па оспові багаторічного досліджешія розробив
моделі змагальпої діяльності для комапд різної кваліфікації в хокеї па траві [3,4]. Що
стосується футболу, то була розроблепа іптегральпа оціпка змагальпої діяльпості
футболістів [5], яка може слугувати основою для розробки різпих моделей гри
елітних футбольних команд.
Досліджеппя викопано в рамках паукової теми зведеного плапу НДР па 20062010 рр. Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту' «Оптимізація павчальпотрепувальпого процесу' спортсмепів ігрових видів спорту' в річпому циклі
підготовки». Номер державпої реєстрації: 0107U002270.
М ета досліджеппя
контроль і апаліз змагальпої діяльпості елітпих
футбольпих комапд з паступпоіо розробкою шляхів оптимізації трепувальпого
процесу.
Завдання дослідження:
1. Розробити методику педагогічного спостережеіпія за змагального діяльпістю
еліттпіх футболістів.
2. Перевірити ефективність раніше розробленої інтегральної оціїпси футболістів
для апалізу змагальпої діяльпості елітішх футбольїшх комапд.
3. Вшпачитн осповпі ігрові комбінації, які складають структуру змагальпої
діяльпості елітних футбольпих комапд.
4. Визначити різпі тактичні моделі змагальпої діяльпості елітних футбольпих
комапд.
Методи і організація дослідження. Для досягпеппя мети і завдань
досліджеппя використовуватись методи: апалізу і узагатьнеппя літературішх джерел;
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педагогічного спостережеіпія; аналізу відеоматеріалів; апалізу протоколів ігор;
математичпої статистики.
Аналізувалась змагальна діяльність серед комапд прем’єр-ліги Україпи,
змагапня клубпих комапд ліги чемпіонів, УЕФА, фіпальпі змагаїпія чемпіонат)' світ)'
2010 року в ПАР.
Результати дослідження. Підготовка спортсмепів кожного виду спорту
зумовлепа особливостями змагальної діяльпості. На оспові спрямовапості і структури
змагальпої діяльності будується сам процес підготовки спортсмепів, тому практичпо
пеможливе ефективпе управління трепувальїпш процесом футболістів без урахування
закономірпостей їх змагальпої діяльності. У зв'язку з цим актуальним постає
завдаппя розробки методики коптролто змагальпої діяльпості футболістів.
Безумовно, осповпим методом коптролто змагальпої діяльпості у футболі с
метод педагогічного спостереження, який передбачає пауково обгрутгговапий
послідовпий і плапомірпий збір інформації про предмет наукового досліджеіпія,
тобто про змагальпу діяльпість в елітпому футболі.
Варто зазпачити, що па сьогодні відповідпа класифікація спортсмепів
командних ігрових видів спорту, в т.ч. і у футболі практичпо не розроблепа. На
практиці досить часто вшіикає проблема, зумовлепа тіш , що достатньо складно
відпести того чи іншого спортсмепа до певпого рівпя спортивної майстерпості. У
зв'язку з цим може бути застосовапий такий підхід до визпачештя класифікації
спортсменів командних ігрових видів спорту за рівнем спортивпої майстерпості. Поперше, иеобхідпо виходити з вимог «Єдипої спортивпої класифікації», в якій
відображепі умови і вимоги щодо присвоєштя розрядів і звапь. По-друге, необхідно
враховувати статус спортивних команд і рівепь змагань, в яких воіпі беруть участь.
До групи спортсмепів можпа віднести людей, які постійпо займаються яким-пебудь
видом спорту, беруть участь у змагаппях згідпо з правилами даного виду' спорту' і за
результатами змагань їм присвоюються спортивні розряди та зваппя. Усіх
спортсмепів, що займаються тим чи іпгаим видом спорту, можпа відпести до
декількох рівнів :
• спортсмепи пизької кваліфікації (низько кваліфіковапі спортсмепи);
• кваліфіковапі спортсмепи;
• спортсмепи високої кваліфікації;
• елітпі спортсмепи (табл. 1).
До елітних футбольпих команд можна відпести команди, що ведуть боротьбу
за медалі па пайбільга престижтшх змагаппях. Тому' робочою гіпотезою досліджеппя
передбачалось вивчеппя особливостей змагальної діяльпості команд, які беруть
участь у фіпальпих змагаппях чемпіопату Європи чи світу'. Предметом пашого
досліджеіпія була змагальпа діяльність паціопальїпіх збіріпіх комапд чемпіонату світу
з футболу' 2010 р.
У процесі досліджеппя необхідно було дати відповіді па такі загаггаїшя:
1. Чи може бути адаптовапа для апалізу змагальної діяльпості елітних збірігах
комапд рапіше розроблепа іптегральпа оціпка змагальпої діяльпості [5]?
2. Які основні тактичпі комбіпації використовуються в процесі гри елітпими
збіріпіми комапдамн?
3. Які осповиі тактичпі моделі гри застосовучоть елітпі збірні команди?
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Таблиця І
Класифікація спортсменів у футболі за рівнем спортивної майстерності
СпортІвппй
РІВС Спортсмсл
Рівень у мінь і павичок т о
розряд
Рівень змагапь
ІІЬ
н
(спорти
сформувалися
вне
звання)
ІГизькоСпортсмени, які на рівні умінь освоїли Не
Змагання на
І
квапіфікова техніку футболу, але концентрують увагу вище
першість спортивної
ні
на самій дії. Спостерігається відносна 2-го
школі«, району,
роз’єднаність рухів. ТТД виконуються
міста, області;
нестабільно. Фізична підготовленість не
дитячі футбольні
дозволяє їм ефективно брати участь у грі
ліги, першість
впродовж необхідного часу. Тактичні
України серед
взаємодії між гравцями не узгоджені.
певних вікових груп
і Т.д.
П
Кваліфі
Спортсмени, які освоїли техніку футболу 1-й Участь в змаганнях
ковані
на рівні у'мінь і навичок, концентрують КМС
у складі молодіжної
увагу на меті й умовах виконання ТТД.
та юніорської
Рухи виконуються в цілому.
збірної країни, у
складі команд
першої і вищої ліг
Ш
Високо
Спортсмени, які освоїли техніку футболу М С Участь в
кваліфі
на рівні у'мінь вищого порядку. Рухові дії МСМК міжнародних
вони виконують з великою варіативнітстю.
змаганнях у складі
ковані
У процесі гри здатні переналаштовуватися
національної збірної
залежно від
змін
внутрішнього
і
країни, у
зовнішнього середовища.
Ці гравці
міжнародних
володіють не тільки спеціальним, але й
змаганнях у складі
універсальним рівнем майстерності, що
клубної команди
дозволяє їм ефективно взаємодіяти 3
партнерами по команді при різних
тактичних системах. Фізична підготов
леність гравців характеризується дуже
високих« рівнем.
IV
Елітні
Спортсмени, які не тільки освоїли техніку м е м к , Участь в змаганнях
футболу' на рівні у'мінь і навичок вищого з м е
клубних і збірних
порядку, але й постійно збільшують свій
команд, які ведугь
технічний арсенал, що дозволяє їм бути
боротьбу за медалі
лідерами не тільки в команді, але й у виді
на найбільших
міжнародних
спорту' під час найбільших міжнародних
змаганнях
змагань. Фізичні кондиції таких гравців
дозволяють їм викону'вата спеціальні
рухові дії з дуже високою інтенсивністю і
ефективністю. Такі спортсмени постійно
ведуть боротьбу за призові місця на
чемпіонатах Європи, світу, олімпійських
іграх.
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Передбачалось, що, отримавши відповіді па ці запитапия, можпа буде
сформулювати практичні рекомендації: по-перше, щодо побудови трепувальпого
процесу футбольпих комапд, по-друге, щодо тактики ведеіпія спортивпої боротьби
залежно від модельних показпиків змагальпої діяльпості гравців власпої комапди і
кваліфікації гравців протилежної команди.
Інтегральна оцінка змагальної діяльності. Апаліз техпіко-тактичпої діяльпості
футболістів лише за кількісними й якісіпши показниками с не завжди об'єктивпим і в
достатпій мірі інформативпим для ефективпих управлінських рігаепь. Це зумовлепо
кількома причипами. По-перше, різними тактичпими функціями футболістів у грі і
різними умовами виконання техпіко-тактичтшх дій. Зрозуміло, шо пападаючий,
практично постійпо в процесі гри знаходиться під щільною опікою захисіпгків
протилежної комапди і йому досить важко викопати таку ж кількість дій і з такою ж
ефективпістго, як, наприклад, захисіпікові. По-друге, при апалізі змагальної діяльпості
необхідно враховувати рівепь комапди-суперпика. Ігри бувають зі слабкішим, рівіпш
і сильпіппш суперішком. По-третє, облік лише кількіспих показіппсів не завжди
відображає дійсний впесок гравця в загальнокомандний результат. Завжди легше
зробити три утримуючі передачі назад, піж одну довгу загострюючу передачу.
Отже, іптегральпа оціпка ЗД повиппа базуватися па комплексному обліку
показпиків техпіко-тактичпої діяльпості футболістів.
Осиовпі положеппя, які враховувалися при розробці інтегральної оціпки ЗД:
1. Реєстрація техиіко-тактичішх дій повишіа проводитися з урахуванням
координаційної складпості та ігрової папружепості під час їх викопаппя.
2. Методика аналізу ЗД має враховувати спрямовапість і зиачешія техпікотактичпих ходів (передач, ведеш,, обведепь та іп.).
3. Кількісні показпики техпіко-такличної діяльності повшпіі аналізуватися
разом з їх якісіпши характеристиками.
4. Необхідний дифереіщійовапий підхід до визпачеіпія іптегратьпої оціїпш ЗД
для футболістів різпих амплуа.
5. Інтегральна оціпка ЗД об'єктивно має відображати майстерність спортсмена,
яку віп виявляє у грі, і бути оспового для складаппя моделей змагальпої діяльності.
Віпцевикладепі положеппя, були покладепі в оспову зроблепих методичпих
підходів до контролю й апалізу ЗД футболістів:
1. Викопаппя техпіко-тактичпих дій фіксувалося в 3-х режимах коордипаційпої
складпості та ігрової папружепості:
Перший режим координаційної складності (1-й РКС) - ТТД викопується па
місці або на зручній швидкості пересуваїпія (зупипки, передачі, викопаппя
стандартних положень та іпші).
2й РКС ТТД викопується в процесі руху з обмеженнями у просторі та
(зупинки, ведешія, передачі, перехоплеппя, удари у ворота).
3-й РКС ТТД викопується в умовах активпої перешкоди з боку суперпика
(зупинки, обведешія, передачі, перехоплеппя, удари у воротах).
2. Викопаппя передач м'яча реєструвалося з урахувапям того, з якою метою
викопується передача. Як техпіко-тактичтгай хід, це може бути: утримаїпія м'яча,
розвиток атаки, загостреіпія ігрової ситуації. Виходячи з цього, передачі
класифікуються па утримуючі, розвиваючі та загострючі.
3. Іптегральпа оціпка повішпа відображати кількіспі та якіспі показники
техпіко-тактичпої діяльності футболістів. З ціно метою розроблено шість
специфічпих показіппсів кількіспі: коефіцієнт іптепсивиості, коефіцієнт мобільності,
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коефіцієнт агресивності; якісні: коефіціспт ефективності, коефіцієнт ефективпості
єдипоборств, коефіціагг креативпості.
1. Коефіцієнт інтенсивності (К1)
*7 = -*-!------де:
t

t - зіграний час гравцем у матчі
2. Коефіціспт мобільності (KM.)
У ,Т Т Д (2 - й РКС - 3 - й РКС)

KM

42------------------------------------- • 2 де:
t

2 показник координаційної складності
3. Коефіціагг агресивності (КЛ)

£ 7727(3 й РКС )
К Л - 4-і---------------------- • Зде:
t
3 показпик координаційної складпості
4. Коефіцієнт ефективності (КЕ)
я
У то'шихТЩ
КЕ - — ----------------■
X *<ЙТТД

м
5. Коефіціагг ефективпості единоборств (КЕЄ)
У точних’П Д (зупинки, перехоп.зетя,відбори,обводки, виконані в 3 - м у РКС)
КЕЄ = 42-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Я
У . всіхТТД (зупинки,перехопленої, відбор, обводки, виконані в 3 - м у Р КС )

іі
Коефіціагг креативпості (КК)
■
Y . точних ТЩ(РПх\ - ЗПх2 - ГПх5+ УВ.О + ГхЮ
КК ~ 42------------------------------------------------------------------ де:
t

PTT розвиваючі передачі;
ЗП - загострюючі передачі;
ГП голеві передачі;
УВ - удари у ворта;
Г голи.
Інтегральна оцінка (10) польового гравця визпачається за формулою:
10 = Kl - КМ+ КА + КЕ + КЕЄ + КК
Для іптегральпої оціпки техітіко-тактичної діяльності футболістів
вшсористовусться спеціальний протокол.
Що стосується осповішх ігрових комбіпацій, через які взаємодіють
футболісти у фазі володіппя м ’ячем, то спостережеіпія за матчами чемпіонату' світу'
2010 р. дозволило виявити 16 таких комбіпацій (табл. 2). Як видпо з таблиці,
чемпіоп світу' збірна комапда Іспапії в 1-му таймі фіпатьного матчу' з комапдою
Нідерландів викопала 133 ігрових комбіпацій у фазі володіння м’ячем, з яких
найбільшу кількість склали комбінації «пас через 3-го» (48,1 %), «повздовжпя
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розвиваюча передача» (10,6 %), «індивідуальна гра» (9,0 %) і «перепас в парах» (6,0
% ).
У подальших дослідженнях передбачається визначити відповідний алгоритм
викопаппя ігрових комбіпацій залежно від обраної моделі тактики гри комапди.
Тактичні моделі гри елітних футбольних команди. У сучасному футболі
використовуються різні тактичні моделі гри команд. Як правило, комапда обирає або
тактику гри, переважно спрямовану па атакуючі дії (гра 1-м помером), або захиспий
тактичпий варіант (гра 2-м номером). Але і перший, і другий тактичпі варіанти
ведеіпія гри пе можуть розглядатись одночасно з точки зору організації гри комапди
переважає тому, що в процесі гри команда має оптимально поєднувати атакуючі та
захисні взаємодії гравців. Лпаліз матчів чемпіопату світу' 2010 р. дозволив визпачити
чотири тактичпі змагальпі моделі гри футбольпих комапд (табл. 3).
Таблиця 2

Основні ігрові комбінації, які використовуються в процесі матчу елітними
футбольними командами
(1-й тайм фіпального матчу' команди Іспанії з командою Нідерландів)

№

Мета комбінації

Назва комбіяапії

Усього

%

Усього

%

п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

II.
12.

ІЗ.
14.
15.
16.

Псрспас в парах
Квал]тат
Пас через 31-й РКС
го
2-й РКС
3-й РКС
Повздовжня
коротка
розвиваюча
середня
передача
довга
Флангова
коротка
розвиваюча
середня
передача
довга
Скидка
Стінка
Забігання
Повздовжня
коротка
загострююча
середня
довга
Флангова
коротка
загострююча
середня
довга
Індивідуальна гра
Переведення м’яча з
флангу на фланг через
ближнього гравця
(«переведення хт'ячал)
Флангове продовження
атаки
Діагональна передача
Діагональна
загострюючи передача
аут
Стандартні
положення
кутовий
ппрафнпй

Утримання
м’яча

Розеток
атакп

Загострення
агакп

Удару
ворота.

9 9 /3 4

4/0
2/0
7/0
12/1
11/3
-

4/0
1/0
17/3
4/3
2/2
1/4
1/3
1/0
2/0
2/0
1/0
1/0
3/3
1/0

0/3
0/1
0/1
1/0
2/0

1/0
2/2

8/0
т
7/10
29/7
15/6
2/2
1/4
1/4
1/0
2/0
2/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
7/5
1/0

6.0
2,2
53
27.1
15.7
3.0
3.8
3,8
0.8
1.6
1/6
0.8
0.8
0,8
0.8
0.8
3.0
0,8

51/13

- 1
48,1

4/10

І 1
10,6

3/0

2.4

0/1

- 1
- 1
0.8

2/0

1.6

-

-

2/0

4/0

-

-

6/0

43

-

-

1

“

2/1
1/0

-

0/1

2/1
1/1

2,2
1,6

"

"

1
1

2/0
-

5/1
-

0/1

0/1

7/1
0/2

6,0
1,6

-

-

1

1,33

Примітка: в чисельнику точне виконання ігрової кохібінації, в знаменнику - неточне.
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Модель «А» характеризується переважпим використаїпіям розвиваючих (5070 %) і загострюючих (10-20 %) передач. У фазі відбору м'яча комапда в осиовпому
(близько 60 %) застосовує високий пресипг, прибігаючи до відбору м’яча па половині
суперішка, в т.ч. у 1-й зопі.13
Таблиця З
Тактичні змагальні моделі гри елітних футбольних команд
As
п/
п

1.
2.
3.
4.

Типи
тактичної
моделі

Модель
Модель
Модель
Модель

«А»
«В»
«С»
«Д»

Показники змагальпої діяльності
Співвідношення передач м’яча,
Переважне
%
використання
пресингу, %
утриму розвива загострю висо серед
низь
ючих
ючих
ючих
кого
нього
кого
10-20
50-70
10-20
60
ЗО
10
15-25
50-75
5-15
20
65
15
20-30
60-80
5-10
10
70
20
5-10
55
40
5-15
65-85
5

Модель «А» характеризується переважпим втсорнстаппям розвиваючих (5070 %) і загострюючих (10-20 %) передач. У фазі відбору м ’яча комапда в основному
(близько 60 %) застосовує високий пресинг, прибігаючи до відбору м'яча па половшіі
суперпика, в т.ч. у 1-й зоні.
Для моделі «В» характерне більше використаппя, у порівпяппі з моделлю
«А», утримуючих передач (15-20 %) і дещо менше застосуваїтя загострюючих
передач (5-15 %), а також переважне (біля 65 %) використаїпія середнього пресингу.
Характерними озпаками для моделі «С» є значно більше, піж у двох
попередніх моделях, використаппя утримуючих передач (20-30 %), при цьому
переважно (біля 70 %) застосовується середній пресинг.
Модель «Д», як правило, використовує комапда, яка обирає контратакуючий
стиль гри, будуючи її від захисту' і використовуючи при цьому' переважпо середній
(біля 55 %) і низький (біля 40 %) пресипги.
Варто зазпачити, що протягом матчу' комапда достатньо рідко використовує
якусь одпу модель гри. Як правило, залежпо від рахунку в матчі комапда прибігає до
переважного використаппя певпої моделі гри. Наприклад, якщо комапда програє в
рахунку і намагається відігратись, то вопа використовує або модель «А», або модель
«В». Для втримаппя рахунку в матчі комапда може використовувати моделі «С» і
«Д». Модель «Д» здебільшого може застосовувати команда, що поступається
майстерпістю гравців своєму' суперпику.
Апаліз матчів чемпіопату світу' 2010 р. засвідчив, що у двох таймах команда
достатньо часто використовує різні моделі гри, тому' варто апалізувати гру комапди
окремо у 1-му' і 2-му таймах.
У табл. 4 представлені осповпі показіппси змагальної діяльності чемпіона
світу' 2010 р. - збірної комапди Іспанії.
Враховуючи те, що збірпа комапда Іспанії продемонструвала зі всіх команд
пайбільш видовищпу й збалансовану гру, представлені показіппси змагальпої
діяльності цієї комапди можуть розглядатись як показпики еталошюї моделі для
інших команд.
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Таблиця 4

Осікіппі п о каш и к н імпгтлі.пої дімлькості іДрш»У комадци Tciiuxiii п мат«ш\ чемпіонату світу л футбсну 2010 р.
-V »

160А Ю

смирмяк
ІШ сйімP«»

-JO-

2 іо а .і о

Г<Н>(?ри:
-JO-

BV4II
ІИ*>
ІШк
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В и сн овк и
Змагальна діяльпість в елітпом у футболі потребус об'єктивного апалізу, одпим
із методів якого може бути спеціально розроблена м етодика педагогічпого
спостереження.
Н айбільш об'єктивним критерієм зм агальної діяльності кожпого футболіста
окремо і комапди в цілому' є іптегральпа оціпка, яка об'єкти вп о враховує як
кількісні, так і якісні показникивиконаппятехн іко-такги чп и х дій*.
С труктуру зм агальпої діяльності футбольної комапди у фазі володіння м ’ячем
складаю ть 16 осповіш х ігрових комбінацій (табл. 2), а у фазі відбору м ’яча зм іст взаємодій гравців під час використання високого, середнього і пизького
престптгів.
А наліз матчів чем піонату світу' 2010 р. дозволив визначити чотири тактичні
моделі зм агальпої діяльності: модель «А», модель «В», модель «С», модель «Д»
(табл. 3).
П редставлені осповпі показпики зм агальпої діяльності чем піона світу 2010 р.
збірної комапди Іспанії (табл. 4) мож уть розглядатися як такі, що
демонструю ть елітні футбольні комапди.
П одальш е досліджеппя дапої проблеми передбачає визпачеіптя алгоритм у атак
футбольїпіх комапд, що дозволить більш цілеспрямовано здійсню вати їх
техпіко-тактичіту і зм агальпу підготовку'.
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АНОТАЦІЇ
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛІТНОМУ ФУТБОЛІ
Віктор Косгюкевич
Вінницький держ авний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

На основі аналізу чемпіонату' світу 2010 р. елітних футбольних збірних команд визначені
чотири тактичні моделі змагальної діяльності. Представлена методика контролю й аналізу змагальної
діяльності у футболі. Запропонована класифікація ігрових комбінацій у фазі володіння м'ячем
футбольною командою.
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КОНІ РОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЭЛИТНОМ ФУТБОЛЕ
Виктор Коспоксвич

Винницкий государственный педагогический
университет имени Михаила Коцюбинського
На основе анализа чемпионата мира 2010 г. элитных футбольных сборных кешацд
определены четыре тактических хгодсли соревновательной деятельности. Представлена методика
контроля и анализа соревновательной деятельности в футболе. Предложена классификация игровых
комбинаций в фазе владения мячом футбольной командой.
Клю чевы е слова: контроль, соревновательная деятельность, технико-тактическая
деятельность, интегральная оценка, соревновательная модель.

CONTROL AND ANALYSIS OF CONTENTION ACTIVITY IS IN
ELITE FOOTBALL
Victor Kostyukcvich

Vmnytsya stare pedagogical university o f the
name o f Mykhajlo Kocyuhins 'kogo
On the basis o f analysis of world cup in 2010 elite soccer collapsible commands four tactical models
o f contention activity arc certain. The method o f control and analysis of contention activity is presented in
football. Classification of playing combinations is given in the phase o f domain a ball by a soccer command.
Key w ords: control, competition activity, contention activity, integral estimation, competition
model.

ОСОБЕННОСТИ М ОТОРНОГО КОНТРОЛЯ
В СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ УПРАЖ НЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ НСТИКИ
Валептипа Леопова, Николай Явтушепко, Николай Мельничук
Винницкий государственный педагогический университет
имени Михаила Коцюбинского
Актуальность. Исследоватше моторного коптроля, его взаимосвязи с
двигательпой задачей является одним из цептральпых аспектов проблемы
совершенствовать процесса движениями. Особетто актуалъпо опа в спортивной
деятельности, характеризующейся широким многообразием движепий, постоянным
повышением технического мастерства и сокращением сроков подготовки
высококвалнфищтроватгпых спортсменов. Кроме того, технический арсенал многих
видов спорта не ограпичеп и постояшю обновляется. В связи с этим овладепие
повыми движениями в кратчайшие сроки представляется принципиальным и важным,
а управление движениями необходимым фактором для достижепия высокого
мастерства.
На современном этапе развития паута», характеризующейся тенденцией к
интеграции паучиых зпапии, изучепие моторных функций организма стата
комплексной междиспиплтшарпой проблемой, привлекающей внимание различных
специалистов (В.М. Зациорский, 1980; А. А. Митькип, 1995). Цептральпой
педагогической сущпостыо проблемы управления движениями человека в условиях
спортивпой деятельности является реализация посредством сформироватюй системы
движепий преимущественной паправлеппости действия [2]. Успешную реализацию
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