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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
1 Л Д У Ф К 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність. Міні-футбол, або футзал є різновидом класичного футболу. В 
Україні це молодий вид спорту, який розвивається досить стрімко і має великий 
потенціал. У нашій державі створено Асоціацію футзалу України, яка регул;фно 
проводить національні чемпіонати і Кубок України серед чоловічих команд вищої, 
першої та другої ліг, жіночих команд вищої і першої ліг. Наші клуби постійно 
беруть участь у Єврокубках, а національна і молодіжна збірні країни є призерами 
чемпіонатів Європи і світу. Великою популярністю цей вид спорту користується 
серед студентської молоді. Значна увага приділяється розвитку дитячо-юнацького та 
студентського міні-футболу. 

Порівняно з класичним футболом, міні-футбол має багато відмінностей: 
значно різняться правила гри; своєрідна техніко-тактична підготовка гравців; 
окремий контингент тренерів і суддів; є свої особливості побудови тренувального 
процесу; інша схема проведення Єврокубків, чемпіонатів Європи і світу. А самгі гра 
являє собою динамічне, яскраве, багате на гострі моменти дійство, яке захоплює 
глядачів протягом усього матчу. 

Не дивлячись на зазначену специфіку міні-футболу, більшість тренерів 
футзальних команд продовжують користуватися системою тренування, що склалася 
у футболі (Г.А. Лісенчук, 2004; С.Ю. Тюлєньков, 2007; І.Г. Максименко, 2009; 
В.М. Костюкевич, 2012; В.М. Шамардін, 2013), хоча особливості змагальної 
діяльності в міні-футболі вимагають внесення коректив у зміст і спрямованість 
процесу підготовки. Саме на такі проблеми сьогодні звертають увагу фахівці з міні-
футболу. Аналіз проведених наукових досліджень свідчить, що вони були 
присвячені питанням побудови навчально-тренувальних занять з урахуванням 
їхнього змісту та спрямованості навантаження (Д.М. Випріков, 2008), технічної і 
тактичної підготовки (О. Є. Бабкін, 2004; С.А. Айткулов, 2005), фізичної підготовки 
(О.В. Орлов, 2010), змагальної діяльності в міні-футболі та підготовки до неї 
(І. Якимишин, 2008), тестування (Й.Г. Фалес, 2005). 

Аналіз змісту проведених досліджень дозволяє стверджувати, що проблема 
побудови тренувального процесу в річному циклі підготовки в міні-футболі досі не 
розв'язана і потребує необхідної розробки та впровадження в тренувальний процес 
ефективних методів, засобів підготовки для подальшого прогресу на всіх рівнях. 

Отже, обрана тема нашого дисертаційного дослідження є достатньо 
актуальною, а експериментальне обґрунтування побудови тренувального процесу 
гравців у міні-футболі в річному циклі підготовки дозволить оптимізувати 
підготовку спортсменів у цьому виді спорту. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010 pp. за темою 2.1.11.4п «Опгимізація 
навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту у річному 
циклі підготовки» (номер державної реєстрації 0107U002270) і на 2011-2015 pp. за 
темою 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації у фізичному вихованні та 
спорті» (номер державної реєстрації 0112U002001). Роль автора полягає у 
визначенні шляхів оптимізації навчально-тренувального процесу кваліфікованих 



гравців у міні-футболі на основі розробки структури та змісту річного циклу 
підготовки, а також побудові тренувальних програм на різних етапах підготовки з 
урахуванням індивідуальних характеристик спеціальних здібностей спортсменів. 

Мета дослідження - експериментально обґрунтувати структуру і зміст 
побудови тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі в 
річному макроциклі з урахуванням основних положень теорії періодизації 
спортивного тренування. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 
1. Проаналізувати та узагальнити сучасні проблеми побудови тренувального 

процесу спортсменів ігрових видів спорту в річному циклі підготовки. 
2. Вивчити особливості змагальної діяльності гравців у міні-футболі. 
3. Визначити показники спеціальних здібностей висококваліфікованих гравців 

у міні-футболі і встановити їх взаємозалежність та вплив на показники змагальної 
діяльності. 

4. Розробити та експериментально обґрунтувати побудову тренувального 
процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом річного макроциклу. 

Об'єкт дослідження - система підготовки висококваліфікованих спортсменів 
у міні-футболі. 

Предмет дослідження - структура і зміст тренувального процесу 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі в річному макроциклі. 

Для реалізації мети та завдань дисертаційної роботи використовувалися такі 
методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; 
педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; метод педагогічних 
контрольних випробувань (тестування); медико-біологічні методи дослідження; 
методи математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
• вперше розроблено структуру і зміст структурних утворень тренувального 

процесу з урахуванням компонентів тренувальної роботи; визначено 
динаміку обсягу та інтенсивності тренувальних і змагальних навантажень 
протягом мікроїщклів на різних етапах річного тренувального циклу; 

• вперше визначено структуру техніко-тактичної діяльності гравців у міні-
футболі з урахуванням режимів координаційної складності виконання 
техніко-тактичних дій; 

• вперше визначено енерговитрати гравців у процесі тренувальної та 
змагальної діяльності; 

• доповнено дані щодо особливостей побудови навчально-тренувального 
процесу на основі зовнішньої і внутрішньої характеристик навантажень у 
міні-футболі, раціонального планування спеціальних засобів у 
тренувальному процесі гравців у міні-футболі, специфіки підготовки 
гравців різної кваліфікації у міні-футболі; 

• підтверджено дані щодо використання організаційних форм техніко-
тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів у міні-футболі, 
комплексного контролю за рівнем підготовленості гравців і команд у міні-
футболі, засобів тестування гравців у міні-футболі. 
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Практична значущість одержаних результатів та основних ідей 
дисертаційної роботи полягає у розробці та впровадженні побудови тренувального 
процесу висококваліфікованих гравців в міні-футболі протягом річного макроциклу 
на основі особливостей змагальної діяльності, інтенсивності навантажені, та 
адаптації до них, взаємозв'язку спеціальних здібностей. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-тренувальний процес 
неаматорських команд з міні-футболу першої ліги України - «Спортлідер+ II» 
(м. Хмельницький), вищої ліги України: «Спортлідер+» (м. Хмельницький), 
«Енергія» (м. Львів), «Локомотив» (м. Харків), «ЛТК» (м. Луганськ). 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному визначенні напрямку, 
мети, завдань дослідження, практичного проведення тренувальних занять і змагань 
у ролі головного тренера команди, у плануванні та реалізації педагогічного 
експерименту, опрацюванні експериментальних даних тощо. 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час щорічних звітних 
наукових конференцій Вінницького державного педагогічного університегу імені 
Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми фізичного виховання та методики 
спортивного тренування» (Вінниця, 2010), Кам'янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» 
(Кам'янець-Подільський, 2009, 2011, 2013), Міжнародної конференції «Фізична 
культура, спорт та здоров'я нації» (Вінниця, 2009, 2011), Міжнародної конференції 
«Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві» (Луцьк, 
2012). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 
одноосібних наукових статей, з яких 5 - у спеціалізованих фахових виданнях 
України. 

Структура і обсяг дисертації. ,Дисертаційна робота складається зі вступу, 
п'яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, 22 додатків та списку 
використаної літератури. Ілюстративний матеріал подано у 39 таблицях і 57 
рисунках. Загальний обсяг роботи - 231 сторінка друкованого тексту, основний 
зміст викладено на 178 сторінках. У роботі використано 218 літературних джерел, з 
яких 104 - праці іноземних авторів. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність і доцільність дослідження; 

визначено об'єкт, предмет, мету та завдання дисертаційної роботи; розкрито методи 
дослідження; висвітлено наукову новизну та практичне значення роботи; подано 
інформацію щодо апробації та впровадження одержаних результатів дисертаційного 
дослідження. 

У першому розділі «Сучасні проблеми побудови тренувального процесу в 
командних ігрових видах спорту» зроблено історіографічний аналіз виникнення і 
становлення теорії періодизації, представлено аналіз наукової та методичної 
літератури щодо побудови річних тренувальних циклів кваліфікованих спортсменів 
на основі теорії періодизації спортивного тренування у різних видах спорту, у 
командних спортивних іграх та міні-футболі зокрема. 
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Сучасні проблеми побудови тренувального процесу в різних видах спорту 
обумовлені загальними закономірностями підготовки спортсменів як у процесі 
багаторічного тренування, так і протягом окремо взятого річного тренувального 
циклу. У зв'язку з визначеним предметом дослідження постає проблема аналізу 
побудови тренувального процесу спортсменів, насамперед, протягом річних 
тренувальних циклів, який ґрунтується, з одного боку, на загальних теоретико-
методичних основах підготовки спортсменів, а з іншого, - на сучасних підходах до 
побудови окремих макроциклів. 

Слід зауважити, що на сучасному етапі побудова тренувального процесу 
спортсменів високої кваліфікації здійснюється переважно на основі теорії 
періодизації спортивного тренування. 

При побудові тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів 
спорту на сучасному етапі, як правило, використовуються одноциклове та 
двоциклове планування. Одним із різновидів двоциклового планування є подвоєний 
цикл тренувального процесу. 

Що стосується міні-футболу, то аналіз літературних джерел засвідчив, що у 
цьому популярному, але достатньо молодому виді спорту проводилися окремі 
дослідження щодо змісту гри, окремих сторін підготовки, показників змагальної 
діяльності. У той же час актуальною є проблема обґрунтування структури і змісту 
річного тренувального циклу гравців високої кваліфікації в міні-футболі. При цьому 
підґрунтям дослідження можуть бути результати щодо побудови тренувального 
процесу протягом року в командних ігрових видах спорту. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано методи 
дослідження, адекватні об'єкту, предмету, меті та завданням роботи, доцільність 
застосування запропонованих методів, описано організацію дослідження. Аналіз 
науково-методичної та спеціальної літератури, нормативних документів, 
дисертаційних праць, аналіз роботи тренерів неаматорських команд, систематизація 
та узагальнення планування процесу річної підготовки проводилися з метою 
вивчення та комплексного розв'язання поставленої проблеми. Педагогічне 
спостереження використано для виявлення основних параметрів тренувального і 
змагального навантаження та визначення особливостей річної підготовки команди в 
міні-футболі. Педагогічне тестування проводилося для визначення рівня фізичної 
підготовленості кваліфікованих гравців у міні-футболі. Медико-біологічні методи 
дослідження було використано для оцінки фізичного розвитку, морфологічних 
показників і функціональної підготовленості спортсменів у міні-футболі. 
Педагогічний експеримент полягав у впровадженні та визначенні ефективності 
розробленої структури та змісту річної підготовки кваліфікованих гравців у міні-
футболі. Методи математичної статистики застосовувалися для обробки отриманих 
результатів дослідження. Усі дані було оброблено на персональному комп'ютері з 
використанням пакетів стандартних програм Excel. 

Методологія нашого дослідження передбачала проведення поетапного 
педагогічного експерименту. 

На першому етапі (2007 - 2008 pp.) було проведено теоретичний аналіз 
науково-методичної літератури з обраної проблематики, висунуто гіпотезу, 
сформульовано мету, яка конкретизована в завданнях, складено план дослідження, 
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підібрано раціональні методи дослідження; проаналізовано робочу документацію 
тренерів неаматорських команд з міні-футболу, а також зроблено аналіз участі 
клубів та збірної команди України у вітчизняних та міжнародних змаганнях. 

Педагогічне спостереження проводилося під час тренувального процесу і 
змагальної діяльності неаматорських команд з міні-футболу. Протягом цього егапу 
було розроблено методику хронометражу тренувальної діяльності, а також методику 
аналізу змагальної діяльності гравців у міні-футболі. Визначено структуру і зміст 
тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі в річному 
циклі підготовки. Об'єктом спостережень під час змагальної діяльності були 
техніко-тактичні показники команд різної кваліфікації. У констатувальному 
експерименті брало участь 56 гравців команд II, І, вищої ліг та національної збірної 
України. Зокрема, детально аналізувався тренувальний процес і рівень 
підготовленості гравців (п=12) першолігової «Фортеці» (м. Кам'янець-Подільський). 

На другому етапі (травень - липень 2008 рр.) визначено показники 
підготовленості і змагальної діяльності гравців високої кваліфікації в міні-футболі. 
На основі спостереження і хронометражу тренувальних занять було розроблено 
тренувальні завдання для окремих сторін підготовки спортсменів, які стали 
складовими програм структурних утворень тренувального процесу для гравців на 
всіх етапах річного макроциклу. 

На третьому етапі (2008 - 2009 рр.) був проведений формувальний 
педагогічний експеримент для оцінки ефективності тренувальних програм з міні-
футболу для гравців високої кваліфікації в річному тренувальному циклі. Протягом 
цього етапу здійснено тестування рівня фізичної підготовленості та змагальної 
діяльності п'ятнадцяти гравців (1 - ЗМС, 1 - МСМК, 4 - КМС, 9 - гравців І розряду) 
команди «Фортеця» (м. Кам'янець-Подільський), проведено математичну обробку 
отриманих даних. 

На четвертому етапі (2010 - 2012 рр.) було узагальнено результати 
дослідження, сформульовано висновки та оформлено текст дисертаційної роботи. 
Результати дослідження впроваджено в навчально-тренувальний процес команд з 
міні-футболу різної кваліфікації. 

У третьому розділі «Характеристика змагальної та тренувальної 
діяльності висококваліфікованих гравців у міні-футболі» здійснено 
методологічний аналіз змагальної діяльності гравців як у загальнокомандному 
аспекті, так і за ігровими амплуа; визначено показники рухової активності в процесі 
гри; вивчено динаміку показників, що характеризують реакцію організму 
спортсменів на навантаження різної величини і спрямованості; здійснено 
кореляційний аналіз між показниками спеціальних здібностей і змагальної 
діяльності висококваліфікованих гравців у міні-футболі. 

У процесі дослідження змагальної діяльності в міні-футболі було визначено 
показники техніко-тактичних дій з м'ячем гравців команди І ліги: передачі 
становлять 42,2 % усіх техніко-тактичних дій (ТТД), зупинки - 28,3 %, ведення -
14,3 %, обведення - 3,1 %, перехоплення - 6,7 %, відбори — 1,9 % та удари по 
воротах - 3,5 %. Отримані результати порівнювалися з показниками футбольних 
команд, що дало можливість виявити відмінності в змагальній діяльності у міні-
футболі (рис. 1). 
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Передачі Зупинки Ведення Обведення Відбори Перехоплення Удари у 
ворота 

Рис. 1 Структура техніко-тактичної діяльності міні-футбольних (л= 16) і 
футбольних команд І ліги («=18): 

0 - міні-футбольні команди; Э - футбольні команди 

При аналізі змагальної діяльності гравців різних амплуа ми розглядали 
виконання ТТД захисників і нападників, а також їх рухову активність у процесі 
матчу. Варто зазначити, що у міні-футболі у ході розіграшу ігрових комбінацій чи 
взаємодій у фазі відбору м'яча гравцю досить часто доводиться виконувати функції 
іншого амплуа, захиснику - нападника чи навпаки. У то й же час між цими ігровими 
амплуа спостерігається різниця у структурі техніко-тактичної діяльності (рис. 2). 

Так, у процесі гри нападники більше, ніж захисники, виконують передачі 
м'яча на 5,9 %, обведень - на 3,8 %, ударів по воротах - на 5,1 %. Для захисників 
більшою мірою, ніж для нападників, характерно виконання: зупинок - на 7,1 %, 
ведення - на 4,4 %, відборів - на 2,1 % і перехоплень - на 1,2 %. 

% % 

Захисники Нападники 
Рис. 2 Структура техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих гравців 

різних амплуа у міні-футболі: 
Ш - передачі; В - ведення; ЕЗ - обведення; ЕЗ - відбір; Ш - перехоплення; 0 -

удари по воротах; 11 - зупинки 
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Аналіз рухової діяльності гравців дозволив встановити, що для захисників 
найбільший обсяг припадає на помірний біг (34,6 %) і прискорення (37,1 %), ривок 
становить 23,2 % і ходьба - 5,1 % (рис. 3). 
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Рис. З Співвідношення різних видів рухової діяльності висококваліфікованих 
гравців у міні-футболі (І ліга) 

й - захисники; Ш — нападники; В- польові гравці 

Порівняно із захисниками, нападники менше застосовують протягом матчу 
ходьбу (3,1 %) і прискорення (29,4 %). У той же час більший метраж зафіксовано у 
нападників при виконанні помірного бігу (41,2 %) і ривків (25,8 %). 

Отже, аналіз показників рухової діяльності гравців є важливим критерієм в 
управлінні підготовкою команди як у процесі змагань, так і під час тренувальних 
занять. 

Спостереження за змагальною і тренувальною діяльністю 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі дозволило встановити їхні енергетичні 
витрати. Зокрема було визначено, що протягом календарної грій першості України 
серед команд І ліги енерговитрати захисників складають 1356,8 ккал. Середня ЧСС 
становить 136 уд-хв"1, максимальна ЧСС - 194 уд-хв"', мінімальна ЧСС - 88 уд-хв"'. 
Дещо менші енерговитрати було зареєстровано у нападників. Так, протягом 
календарної гри вони становили 1141,9 ккал, що на 214,9 ккал (15,8 %) менше, ніж у 
захисника. Середня ЧСС зафіксована на рівні 140 уд-хв"1, максимальна - 227 уд-хв"1, 
а мі німальна - 92 уд-хв 1. 

Важливою є інформація щодо фізіологічних показників змагальної діяльності 
воротаря у міні-футболі. Незважаючи на те, що у воротаря значно менший обсяг 
переміщень, ніж у польових гравців, у нього встановлені достатньо високі 
показники витрат енергії. Протягом календарної гри вони становлять 1148,0 ккал. 
Середня ЧСС воротаря під час гри відповідала 133 уд-хв"1, максимальна - 185 уд-хв"', 
мінімальна - 78 уд-хв"1. Такі високі енерговитрати для воротарів пояснюються, з 
одного боку, тим, що він постійно перебуває у грі без замін, а з іншого - високою 
інтенсивністю виконання спеціальних рухів. 

41,2 

Ходьба Помірпй б іг Прискорення Ривок 
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З метою визначення фізіологічних показників тренувальної діяльності на етапі 
констатувального експерименту нами були визначені витрати енергії і показники 
ЧСС гравців. За отриманими даними виявлено, що залежно від спрямованості, 
інтенсивності, тривалості заняття витрати енергії складають приблизно 1300 -
1350 ккал, такі значення є наближеними до даних, отриманих під час змагальної 
діяльності. 

Встановлено дані співвідношення засобів тренувальної роботи, розподілу 
тренувальних навантажень різної спрямованості, а також кількісні показники 
основних параметрів підготовки висококваліфікованих гравців у міні-футболі 
протягом річного тренувального циклу на етапі констатувального експерименту, 
розглядалися нами як модельні при побудові й обґрунтуванні тренувального 
процесу на етапі формувального експерименту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількісні показники основних параметрів підготовки 

висококваліфікованих гравців у міні-футболі в річному тренувальному циклі 
на етапі констатувального експерименту 

Параметри підготовки 

Мезоцикли 
підготовчого 

періоду 

Мезоцикли 
змагального 

періоду 

Мезоцикли 
перехідного 

періоду 
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Підготовчі ігри - 1 1 - 2 - - - - - - - - 2 
Контрольні ігри - - 2 - 2 - - - - - 4,3,3 - 10 14 
Підвідні ігри - - - 4 4 - 3 3 - 6 - - - 10 
Календарні ігри - - - - - 6 4 4 - 14 - - - 14 
Тренувальні дні 12 12 12 12 48 32 33 28 - 93 24,18,18 - 60 201 
Тренувальні заняття з ВН - 6 6 4 16 11 14 14 6 39 8,6,6 - 20 75 
Тренувальні заняття з СН 11 10 8 6 35 21 24 23 - 68 16,12,12 - 40 143 
Тренувальні заняття з МН 13 3 3 6 25 - - - - 1 4,3,3 - 10 36 
Тренувальні заняття з використанням 
специфічних засобів - 11 15 16 42 32 38 38 - 108 28,21,21 - 70 220 
Тренувальні заняття з використанням 
неспецифічних засобів 24 8 2 - 34 - - - - - - - - 34 
Дні з одноразовим тренуванням - 3 5 6 14 20 28 24 - 72 20,15,15 - 50 136 
Дні з дворазовим тренуванням 12 8 6 5 31 6 5 7 - 18 4,3,3 10 59 
Теоретичні заняття - 2 4 5 11 15 19 16 - 50 12,9,9 - 30 91 
Дні активного і пасивного 
відпочинку 5 5 5 5 20 13 15 20 - 48 16,10,10 59 95 163 

Примітки: ВН - велике навантаження, СН - середнє навантаження, МН - мале 
навантаження. 
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На основі аналізу літературних джерел і власного досвіду роботи визначено 
24 показники спеціальних здібностей висококваліфікованих гравців у міні-футболі, 
які було розподілено за такими компонентами: морфофункціональним, 
функціональним, фізичної підготовленості та змагальної діяльності. 

Для визначення взаємозв'язків різних показників, що складають структуру 
підготовленості і змагальної діяльності гравців, був проведений кореляційний 
аналіз. Кореляційний аналіз підтвердив припущення, що спеціальні здібності 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі є взаємозалежними, сформувалися 
протягом багаторічної адаптації спортсменів до умов специфічної тренувальної та 
змагальної діяльності, що необхідно враховувати у формуванні структури і змісту 
тренувального процесу у цьому виді спорту, зокрема встановлено, що між 
функціональною підготовленістю гравців за МСКВІДН та показниками швидкісної 
(г=0,724) і загальної (г=0,897) витривалості існує високий взаємозв'язок, а з 
ефективністю техніко-тактичної діяльності - середній (г=0,670). Кореляційний 
аналіз засвідчив статистичний взаємозв'язок між показниками відносного значення 
фізичної працездатності (PWCn0B,AH.) і виконання під час гри помірного бігу 
(г=0,700), прискорень (г=0,679), ривків (г=0,800); між фізичною працездатністю та 
показниками техніко-тактичної д і ял ь кості, такими як: коефіцієнт інтенсивності 
(г=0,718) та коефіцієнт мобільності (г=0,694). 

У четвертому розділі «Обгрунтування побудови тренувального процесу 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом річного макроциклу» 
подано результати формувального експерименту. 

На етапі формувального експерименту було обгрунтовано побудову річного 
тренувального циклу у міні-футболі за одноцикловою схемою, В основу розробки 
тренувального процесу було покладено особливості календаря змагань, тривалість 
яких, на відміну від інших командних ігрових видів спорту, складає лише шість 
місяців, це дозволило збільшити тривалість підготовчого періоду, що, у свою чергу, 
створювало умови для достатньої базової підготовки гравців. 

Було детально розроблено структуру і зміст підготовчого періоду, тривалістю 
85 днів, що містив 17 мікроциклів підготовки (втягувальні, ударні, підвідні та 
в ідновлювальні). 

Планування змагального періоду підготовки команда (тривалістю 191 день) 
передбачало розробку чотирьох мезоциклів, кожен з яких містив у певній 
послідовності змагальні, міжігрові та відновлювальні мікроцикли відповідно до 
розкладу офіційних ігор. 

План перехідного періоду річного макроциклу тривалістю 89 днів, містив у 
собі два мезоцикли - міжігровий і відновлювальний, які складатися з 11 міжігрових 
і відновлювальних мікроциклів. 

Протягом річного тренувального циклу загальний обсяг- рухової діяльності 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі склав 598 год., з яких 155 год. (25,9 %) 
було відведено на підготовчий період, 294 год. (49,0 %) - на змагальний і 149 год. 
(25,1 %) - на перехідний. 

Що стосується використання засобів тренувальної роботи, то протягом 
річного макроциклу загально-підготовчі вправи склали 52,2 %, спеціально-
підготовчі - 5,3 %, підвідні 24,6 % і змагальні - 17,9 % (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Обсяг засобів тренувальної роботи в річному циклі підготовки 

висококваліфікованих гравців у міні-футболі 

Періоди підготовки в 
річному циклі 

Обсяг засобів, хв. (%) 

Вс
ьо

го
 

Періоди підготовки в 
річному циклі 

неспецифічні специфічні 

Вс
ьо

го
 

Періоди підготовки в 
річному циклі загально-

підготовчі 
спеціально-
підготовчі підвідні змагальні Вс

ьо
го

 

Підготовчий 6439 (69,2) 295 (3,2) 1366(14,7) 1200(12,9) 9300 
Змагальний 7090 (40,2) 1160(6,6) 5440 (30,9) 3920 (22,3) 17610 
Перехідний 5201 (58,1) 432 (4,8) 2010(22,4) 1320 (14,7) 8963 
Всього за річний цикл 18730(52,2) 1887 (5,3) 8816 (24,6) 6440(17,9) 35873 

Розподіл тренувальних навантажень різної спрямованості в річному циклі 
підготовки висококваліфікованих гравців у міні-футболі представлений у табл. 3. Як 
і передбачалося, найбільше використання аеробних навантажень спостерігалося у 
підготовчому (55,0 %) та перехідному (59,5 %) періодах, змішані навантаження 
переважали у змагальному періоді (46,1 %), анаеробні - у підготовчому періоді 
(8,1 %), у т.ч. анаеробні алактатні - 5,2 % та анаеробні гліколітичні - 2,9 %. 

Загальний розподіл тренувальних навантажень гравців у річному макроциклі 
був таким: аеробні навантаження — 53,2 %, змішані - 41,3 %, анаеробні алактатні -
3,1 %, анаеробні гліколітичні - 2,4 % (див. табл. 3). 

Таблиця З 
Обсяг тренувальних навантажень різної спрямованості в річному циклі 

підготовки висококваліфікованих гравців у міні-футболі 

Періоди підготовки 
в річному циклі 

Обсяг навантажень, хв. (%) о Періоди підготовки 
в річному циклі аеробне змішане 

анаеробне 
алактатне 

анаеробне 
гліколігичне 

о М о 
(В 

Підготовчий 5113(55,0) 3431 (36,9) 486 (5,2) 270 (2,9) 9300 
Змагальний 8644 (49,2) 8126(46,1) 430 (2,4) 410(2,3) 17610 
Перехідний 5330 (59,5) 3273 (36,5) 180(2,0) 180(2,0) 8963 

Всього за річний цикл 19087 (53,2) 14830(41,3) 1096 (3,1) 860 (2,4) 35873 

Динаміку інтенсивності тренувальних навантажень протягом різних етапів 
річного макроциклу можна розглядати як певну модель при підготовці гравців у 
наступних макроциклах. 

У табл. 4 представлено показники фізичної підготовленості гравців високої 
кваліфікації у міні-футболі на різних етапах педагогічного експерименту. 
Зазначимо, що як у констатувальному, так і у формувальному експериментах було 
досягнуто основну мету підготовки. Встановлено покращення у результатах 
фізичної підготовки переважно за всіма показниками, що підтверджується 
достовірними статистичними змінами між вихідними та кінцевими значеннями. 
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Таблиця 4 
Показники фізичної підготовленості гравців високої кваліфікації 

у міні-футболі (1-а ліга) протягом річного макроциклу на етапах 
констатувального (КЕ, п=12> і формувального (ФЕ, п=15) експериментів 

Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 Показники фізичної підготовленості 

Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 
біг ЗО м з 
високого 
старту, с 

стрибок у 
довжину 3 
місця, м 

човниковий 
біг 180 м, с 

тест Купера, 
м Етапи 

підготовки Ет
ап

и 
ек

сп
ер

им
ен

ту
 

статистичні показники 

Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 

X Б дг Б X в X 8 
Втягувальний 

мезоцикл 
ФЕ 4,38 0,14 2,38 0,08 36,8 0.69 2886,0 144,9 Втягувальний 

мезоцикл КЕ 4,45 0,18 2,35 0,18 36,9 0,84 2882,0 112.4 
Базовий 

розвивальний 
мезоцикл 

ФЕ 4,29 0,14 2,43 0,08 35,8 0.34 2939,3 224,7 і Базовий 
розвивальний 

мезоцикл 
КЕ 4,39 0,19 2,38 0,16 36,6 0.68 2906,2 213,3 

Контрольно-
підготовчий мезоцикл 

ФЕ 4,21 0,20 2,48 0,07 35,7 0.81 3001,5 158,5 Контрольно-
підготовчий мезоцикл КЕ 4,35 0,24 2,44 0,18 36,2 0,78 2980,4 164,2 

Передзмагальний 
мезоцикл 

ФЕ 4,25 0,17 2,52 0,07 35,2 0.78 3055,3 147,1 Передзмагальний 
мезоцикл КЕ 4,32 0,19 2,46 0,09 35,9 0,94 2994,6 148,2 

Змагальний період -
на початку 

ФЕ 4,25 0,14 2,54 0,12 35,4 0,89 3064,6 189,3 Змагальний період -
на початку КЕ 4,28 0,18 2,48 0,17 35,8 0,82 3006,4 114.4 

Змагальний період -
у середині 

ФЕ 4,24 0,17 2,55 0,11 35,6 0,81 3044,6 153,6 Змагальний період -
у середині КЕ 4,30 0,19 2,46 0,20 36,4 0.64 3002,8 111,4 

Різниця між макс. і 
мін. показниками в 

одиницях 
вимірювання (%) 

ФЕ -0,17 
(3,8) 

+0,17 
(6,7) 

-1,4 
(3,8) 

+ 178,5 
(4,8) 

Різниця між макс. і 
мін. показниками в 

одиницях 
вимірювання (%) 

КЕ -0,17 
(3,8) 

+0,13 
(5,2) 

-1,1 
(2,9) 

+120,8 
(4,0) 

1 ФЕ 2,83 5,6 5,0 2,9 
Р 

ФЕ 
<0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

КЕ 2,83 +2,00 3,63 6,05 
Р 

КЕ 
<0,05 >0,05 <0,01 <0,01 

Примітки: КЕ - констатувальний експеримент; ФЕ - формувальний експеримент. 

Ефективна змагальна діяльність гравців перш за все базується на 
функціональній підготовленості. Протягом педагогічного експерименту на кожному 
з основних етапів річного макроциклу ми визначали рівень функціональної 
підготовленості гравців команди, який представлено в табл. 5. Варто зазначити, шо 
у більшості показників функціональної підготовленості гравців спостерігається 
достовірна різниця між найменшими і найбільшими показниками як 
констатувального, так і формувального експериментів. 
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Таблиця 5 
Показники функціональної підготовленості гравців високої кваліфікації 

у міні-футболі (І ліга) протягом річного макроциклу на етапах 
констатувального (КЕ, п=12) і формувального (ФЕ, п=15) експериментів 

Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 Показники функціональної підготовленості 

Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 
Р\УС|70макс> 

кгмхв"1 
Р\̂ /Сі70відн> 

кгм-хв'-кг 1 
МСКмак, 

л-хв 1 
МСКВІЛН, 

млхв'кг"1 Етапи 
підготовки Ет

ап
и 

ек
сп

ер
им

ен
ту

 

статистичні показники 
Етапи 

підготовки Ет
ап

и 
ек

сп
ер

им
ен

ту
 

X Б X Б X Б X Б 
Втягувальний 

мезоцикл 
ФЕ 1380,6 50,4 19,2 0,9 3,58 0,26 50,1 3,16 Втягувальний 

мезоцикл КЕ 1351,4 62,3 18,7 0,8 3,54 0,28 49,2 4,86 
Базовий розвивальний 

мезоцикл 
ФЕ 1464,6 58,1 21,2 1,1 3,72 0,14 53,9 2,88 Базовий розвивальний 

мезоцикл КЕ 1389,3 64,2 20,0 0,7 3,60 0,26 51,9 2,36 
Контрольно-

підготовчий мезоцикл 
ФЕ 1446,1 59,6 20,9 0,8 3,62 0,12 53,6 2,88 Контрольно-

підготовчий мезоцикл КЕ 1387,3 55,7 20,0 1,2 3,59 0,12 52,4 3,06 
Передзмагальний 

мезоцикл 
ФЕ 1494,8 60,8 21,6 1,3 3,78 0,16 54,8 1,82 Передзмагальний 

мезоцикл КЕ 1421,8 58,6 20,6 0,9 3,66 0,14 53,0 2,00 
Змагальний період -

на початку 
ФЕ 1508,6 54,4 21,8 0,7 3,80 0,18 55,3 2,48 Змагальний період -

на початку КЕ 1465,5 59,6 21,2 1,3 3,73 0,31 54,0 2,20 
Змагальний період -

у середині 
ФЕ 1454,5 62,9 21,2 1,4 3,71 0,22 54,2 2,24 Змагальний період -

у середині КЕ 1451,9 63,7 21,1 0,9 3,70 0,24 53,9 2,92 
Різниця між макс. і 
мін. показниками в 

одиницях вимірювання 
(%) 

ФЕ 2,6 
(11,9) 

128,0 
(8,4) 

0,22 
(5,7) 

5,2 
(9,4) 

Різниця між макс. і 
мін. показниками в 

одиницях вимірювання 
(%) 

КЕ 2,4 
(П,3) 

114,1 
(7,7) 

0,19 
(5,1) 

4,8 
(9,1) 

ФЕ 6,5 6,7 2,3 4,9 
Р 

ФЕ 
<0,01 <0,01 <0,05 <0,01 

КЕ 5,8 5,7 1,7 3,6 

Р 

КЕ 
<0,01 <0,01 >0,05 <0,01 

Примітки: КЕ - констатувальний експеримент; ФЕ - формувальний 
експеримент. 

Збільшення показників фізичної та функціональної підготовленості гравців на 
етапі формувального експерименту призвело до статистично достовірного (р<0,01) 
покращення показників змагальної діяльності (табл. 6). 

Таким чином, порівняння показників фізичної та функціональної 
підготовленості гравців, а також змагальної діяльності протягом основних етапів 
підготовки в межах річного макроциклу на етапі формувального експерименту 
засвідчило, що побудова тренувального процесу команди в річному макроциклі на 
основі положень теорії періодизації є ефективною. 
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Таблиця 6 
Показники змагальної діяльності висококваліфікованих гравців 

у міні-футболі (п=15) на етанах констатувального (ЖЕ, п=12) і 

Показники змагальної 
діяльності 

Етапи 
експерименту 

Статистичні показники Показники змагальної 
діяльності 

Етапи 
експерименту X Б Аїфе-

А *«, (%) 
ї Р 

Загальна кількість 
виконання ТТД 

КЕ 936,0 82,0 57,3 
(5,8) 2,3 <0,05 

Загальна кількість 
виконання ТТД ФЕ 993,3 80,2 

57,3 
(5,8) 2,3 <0,05 

Коефіцієнт 
інтенсивності, бали 

КЕ 5,85 0,64 0,43 
(6,8) 2,1 <0,05 

Коефіцієнт 
інтенсивності, бали ФЕ 6,28 0,38 

0,43 
(6,8) 2,1 <0,05 

Коефіцієнт 
мобільності, бали 

КЕ 6,56 0,58 0,48 
(7,3) 2,5 <0,05 

Коефіцієнт 
мобільності, бали ФЕ 7,08 0,54 

0,48 
(7,3) 2,5 <0,05 

Коефіцієнт 
агресивності, бали 

КЕ 4,28 0,43 0,23 
(5,1) 

1,6 >0,05 
Коефіцієнт 
агресивності, бали ФЕ 4,51 0,39 

0,23 
(5,1) 

1,6 >0,05 

Коефіцієнт 
ефективності, бали 

КЕ 0,87 0,05 0,04 
(2,2) 2,9 <0,01 

Коефіцієнт 
ефективності, бали ФЕ 0,91 0,03 

0,04 
(2,2) 2,9 <0,01 

Інтегральна оцінка, 
бали 

КЕ 6,43 0,26 0,43 
(6,3) 

2,9 <0,01 Інтегральна оцінка, 
бали ФЕ 6,86 0,46 

0,43 
(6,3) 

2,9 <0,01 

Примітки: КЕ - констатувальний експеримент; ФЕ - формувальний 
експеримент. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
подано короткий аналіз даних, отриманих у ході дисертаційного дослідження, і 
порівняння їх з даними літературних джерел, а також визначено подальші шіяхи 
підвищення ефективності управління тренувальним процесом висококваліфікованих 
гравців у міні-футболі; підведено підсумок дослідження, результатом якого стало 
отримання практичних даних трьох видів. 

У дисертаційній роботі доповнено та уточнено дані Д.М. Випрікова (2008) 
стосовно особливостей побудови наізчально-тренувального процесу на основі 
зовнішньої та внутрішньої характеристик навантажень у міні-футболі; В.Є. Левчука 
(2006), С.Л. Скоровича (2012) щодо раціонального планування спеціальних засобів у 
тренувальному процесі гравців у міні-футболі; С.М. Андрєєва (2004) щодо 
специфіки підготовки гравців різної кваліфікації у міні-футболі. 

Підтверджено дані О.Є. Бабкіна (2004), С.А. Айткулова (2005) щодо 
використання організаційних форм техніко-тактичної підготовки кваліфікованих 
спортсменів у міні-футболі; О.В. Євсєєва (2006), К.Л. Пулоренка (2008) стосовно 
комплексного контролю за рівнем підготовленості гравців і команд у міні-футболі; 
Й.Г. Фалеса (2005) про засоби тестування гравців у міні-футболі. 

До нових даних належать: визначення структури техніко-тактичної 
діяльності гравців у міні-футболі з урахуванням режимів координаційної складності 
виконання ТТД; визначення енерговитрат гравців у процесі тренувальної та 
змагальної діяльності; розробка структури і змісту структурних утворень 
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тренувального процесу з урахуванням компонентів тренувальної роботи; визначення 
динаміки обсягу та інтенсивності тренувальних і змагальних навантажень протягом 
мікроциклів на різних етапах річного тренувального циклу. 

Ефективність побудови тренувального процесу визначається підвищенням 
індивідуальної та командної майстерності гравців. 

ВИСНОВКИ 
1. Аналіз та узагальнення сучасних проблем підготовки спортсменів дозволяє 

констатувати, що побудова тренувального процесу спортсменів командних ігрових 
видів спорту, порівняно з іншими видами спорту, має свої специфічні особливості, 
що, насамперед, обумовлено календарем змагань і тривалістю основних етапів 
підготовки в межах макроциклу. 

У ході теоретичного аналізу було встановлено, що побудова тренувального 
процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом річного макроциклу 
потребує експериментального обґрунтування на основі особливостей змагальної 
діяльності, взаємозв'язку спеціальних здібностей гравців і специфічних 
особливостей їх адаптації до навантажень різної спрямованості. 

2. Встановлено, що змагальна діяльність у міні-футболі за використанням 
технічних прийомів співпадає зі змагальною діяльністю у футболі, але відрізняється 
за структурою техніко-тактичних дій гравців. 

Визначено показники змагальної діяльності команд різної кваліфікації та 
гравців за ігровим амплуа: 

• протягом матчу команди з міні-футболу другої ліги виконують 842±76 ТТД, 
команди першої ліги - 936±82 ТТД, команди вищої ліги - 1068±96 ТТД; збірна 
команда України - 938±90 ТТД. Ці показники можна розглядати як модельні для 
команд певного рівня кваліфікації; 

• структуру техніко-тактичної діяльності команди з міні-футболу складають: 
передачі (від 41,6 до 45,6 %); зупинки (від 27,8 до 35,1 %); ведення (від 8,7 до 
14.3 %); перехоплення (від 6,6 до 8,3 %); удари по воротах (від 2,1 до 4,6 %); 
обведення (від 1,7 до 3,6 %); відбір (від 1,2 до 2,2 %); 

• до структури техніко-тактичної діяльності захисника входять: передачі -
38.4 %, зупинки - 31,4 %, ведення - 16,3 %, перехоплення - 7,9 %, відбір - 3,1 %, 
удари по воротах - 1,6 %, обведення - 1,3 %; 

• у нападників були такі показники техніко-тактичної діяльності: передачі — 
44,3 %, зупинки - 24,3 %, ведення - 11,9 %, перехоплення - 6,7%, удари по 
воротах - 6,7 %, обведення - 5,1 %, відбір - 1,0 %; 

• серед показників рухової діяльності гравців різного амплуа у процесі матчу 
визначалися такі показники, як загальний метраж рухової роботи та його складові: 
ходьба, помірний біг, прискорення та ривки. Зазначимо, що найвищий показник 
метражу був отриманий у нападників і становив 3372,6±195,8 м, у захисників -
3158,8±87,0 м, а найменший - у воротарів 1525,0±88,7 м. У процесі матчу воротарі 
найчастіше переміщуються ходьбою (77,4 %), у структурі рухової діяльності 
захисників і нападників переважають прискорення (37,1 % і 29,9 % відповідно) та 
помірний біг (34,6 % і 41,2 % відповідно). 
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3. Визначено фізіологічні показники змагальної діяльності гравців різних 
амплуа, зокрема: 

• середні значення енергетичних витрат протягом магчу для захисників 
становлять 1356,8 ккал; для нападників - 1141,9 ккал; для воротарів — 1148 ккал; 

• значення ЧСС для захисників: 136 уд-хв"1 - середня ЧСС, 194 уд-хв"1 -
максимальна, 88 уд хв"1 - мінімальна ЧСС; для нападників: 140 уд-хв 1 - середня 
ЧСС, 227 уд-хв - максимальна, 92 уд-хв 1 - мінімальна ЧСС; для воротарів: 133 
уд-хв"1 - середня ЧСС, 185 уд-хв"1- максимальна, 78 уд-хв~! - мінімальна ЧСС. 

4. Визначено 24 показники спеціальних здібностей висококваліфікованих 
польових гравців у міні-футболі, на їх основі відокремлено чотири компоненти 
підготовленості гравців: 

• морфофункціональний компонент - вік, довжина тіла, маса тіла, індекс 
Кетле, % жирової маси, % скелетної мускулатури; 

• компонент функціональної підготовленості - Р\УС170м„с, РХУСповідн, МСКмшсс, 
МСКаідн,; 

• компонент фізичної підготовленості - біг 30 м з високого старту, стрибок у 
довжину з місця, човниковий біг 180 м, тест Купера; 

• компонент змагальної діяльності: складова «рухова діяльність» - ходьба, 
помірний біг, прискорення, ривок; складова «техніко-тактична діяльність» -
коефіцієнт інтенсивності, коефіцієнт мобільності, коефіцієнт агресивності, 
коефіцієнт ефективності, інтегральна оцінка. 

5. Кореляційний аналіз визначив, що існує високий та се|>едній взаємозв'язок 
між: 

- показником функціональної підготовленості МСКВ1Д„, і показниками: 
швидкісної (г=0,724) та загальної (г=0,897) витривалості, ефективності техніко-
тактичної діяльності (г=0,670); 

- результатом тесту Ри'Сповід, та показниками: рухової активності гравців 
протягом матчу (г=0,679-0,800), техніко-тактичної діяльності (г=0,694-0,718). 

Не виявлено взаємозв'язків між показниками спеціальних здібностей і віком 
спортсменів. 

6. Визначено, що побудова тренувального процесу висококваліфікованих 
гравців у міні-футболі має здійснюватися на основі теорії періодизації спортивного 
тренування. Враховуючи сучасний стан розвитку міні-футболу га наявний календар 
змагань, нами було експериментально обгрунтовано одноцикловий варіант побудови 
тренувального процесу. Доведено, що основним структурним утворенням у 
побудові етапів і періодів підготовки гравців є різні типи мікроцигслів: втягуваїьні, 
ударні, підвідні, змагальні, міжігрові та відновлювальні. 

У кожному з мікроциклів враховувалися такі види і компоненти тренувальної 
роботи: величина та спрямованість навантаження; тривалість й інтенсивність засобів 
загальної і спеціальної фізичної, техніко-тактичної, ігрової та змагальної підготовки; 
коефіцієнт величини навантаження й інтенсивності тренувального навантаження. 

7. Визначено, що протягом річного тренувального циклу загальний обсяг 
рухової діяльності висококваліфікованих гравців у міні-футболі (перша ліга) складає 
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598 год., з яких 150 год. (25,9 %) відводиться на підготовчий, 294 год. (49 %) - на 
змагальний і 149 год. (25,1 %) - на перехідний періоди. 

8. Встановлено співвідношення засобів тренувальної роботи і навантажень 
різної спрямованості протягом року: загально-підготовчі вправи склали 52,2 %, 
спеціально-підготовчі - 5,3 %, підвідні (допоміжні) - 24,6 %, змагальні - 17,9 %. 

Річний розподіл навантажень за фізіологічною спрямованістю був таким: 
аеробні навантаження - 53,2 %, змішані (аеробно-анаеробні) навантаження 
складають - 41,3 %, частка анаеробних алактатних навантажень перебуває в межах 
3,1 %, а анаеробних гліколітичних навантажень - у межах 2,4%. 

9. Експериментально доведено, що побудова річного тренувального процесу 
висококваліфікованих гравців у міні-футболі на основі теорії періодизації сприяє 
підвищенню рівня підготовленості та змагальної діяльності спортсменів. 

На етапі формувального експерименту відбулися статистично достовірні зміни 
відносно результатів констатувального експерименту: у показниках швидкісно-
силових якостей на 2,4 % (р<0,05), швидкісної витривалості на 1,9 % (р<0,05), 
загальної витривалості на 4,9 % (р<0,05), фізичної роботоздатності PWCi70 макс. на 
4,9 % (р<0,01), PWCno відн. на 4,6 % (р<0,05); МСК макс. на 3,2 % (р<0,05), МСК 
відн. на 3,3 % (р<0,05). 

У показниках змагальної діяльності, у порівнянні з констатувальним 
експериментом, збільшилися значення загальної кількості виконання ТТД на 5,8 % 
(р<0,05), коефіцієнтів: інтенсивності - на 6,8 % (р<0,05), мобільності - на 7,3 % 
(<0,05), ефективності - на 2,2 % (р<0,01), а також у цілому інтегральної оцінки - на 
6,3 %(р<0,01). 

Перспективи подальших досліджень стосуються експериментального 
обґрунтування побудови тренувального процесу в річному макроциклі для команд 
різної кваліфікації на основі різних варіантів теорії періодизації: одноциклового, 
двоциклового, трициклового, подвоєного (потроєного) циклу тошо. 
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АНОТАЦІЯ 
Стасюк 1.1. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих 

гравців у міні-футболі в річному циклі підготовки. - На правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт. -
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Міністерство 
освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2014. 

Дисертацію присвячено проблемі підготовки висококваліфікованих гравців у 
міні-футболі. 

Мета дослідження — експериментально обґрунтувати структуру і зміст 
побудови тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі в 
річному макроциклі з урахуванням основних положень теорії періодизації 
спортивного тренування. 

У роботі експериментально обґрунтовано одноциклову систему річного 
тренувального циклу підготовки висококваліфікованих гравців у міні-футболі, яка 
базується на основних положеннях теорії періодизації спортивного тренування. 
Попередньо було вивчено динаміку показників фізичної і функціональної 
підготовленості, проаналізовано змагальну діяльність команд різної кваліфікації з 
міні-футболу, визначено взаємозв'язок показників спеціальних здібностей 
висококваліфікованих гравців. 

Розроблена побудова тренувального процесу гравців у міні-футболі в річному 
циклі підготовки дозволяє оптимізувати підготовку спортсменів в цьому виді 
спорту, а саме: ефективно керувати підготовкою гравців на основі коректного 
планування тренувального процесу, що призводить до швидкої адаптації гравців до 
навантаження; вчасного «входження» спортсменів в ігрову форму; виведення 
гравців на пік форми в змагальному періоді; повноцінного відновлення тощо. 

Основним структурним утворенням у побудові етапів і періодів підготовки 
гравців є різні типи мікроциклів: втягувальні, ударні, підвідні, змагальні, міжігрові 
та відновлювальні. 

У кожному з мікроциклів враховувалися такі види і компоненти тренувальної 
роботи: величина та спрямованість навантаження; тривалість й інтенсивність засобів 
загальної і спеціальної фізичної, техніко-тактичної, ігрової та змагальної підготовки; 
коефіцієнт величини навантаження й інтенсивності тренувального навантаження. 

Ключові слова: річний тренувальний цикл, теорія періодизації, 
висококваліфіковані гравці, міні-футбол, структура підготовки. 

Стасюк И.И. Построение тренировочного процесса 
высококвалифицированных игроков в мини-футболе в годичном цикле 
подготовки. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - олимпийский и 
профессиональный спорт. - Днепропетровский государственный институт 
физической культуры и спорта, Министерство образования и науки Украины, 
Днепропетровск, 2014. 

Диссертация посвящена проблеме подготовки высококвалифицированных 
игроков в мини-футболе. 

В диссертационной работе раскрыты сущность и содержание построения 
годичной подготовки в разных видах спорта, сделан историографический анализ 
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возникновения и развития теории периодизации спортивной тренировки, 
определены основные проблемы, которые существуют в данный час при подготовке 
высококвалифицированных спортсменов в мини-футболе. 

В процессе констатирующего эксперимента изучена динамика показателей 
физической и функциональной подготовленности, проанализированы 
соревновательная деятельность команд различной квалификации по мини-футболу, 
определена взаимосвязь показателей специальных способностей игроков. На 
основании полученных данных были разработаны модельные показатели 
соревновательной деятельности команд и игроков разных игровых амплуа. 
Используя современные методы исследования были определены физиологические 
показатели игровой деятельности игроков в мини-футболе — максимальные и 
минимальные показатели ЧСС, энергетические затраты, а также исследована 
структура двигательной деятельности игроков во время матча. 

Экспериментально обоснована одноцикловая система годичного 
тренировочного цикла подготовки высококвалифицированных игроков в мини-
футболе, которая основывается на базовых положениях теории периодизации 
спортивной тренировки. В соответствии с календарем соревнований была 
определена длительность периодов и этапов подготовки команды. 
Перераспределение тренировочных средств в подготовительном периоде 
производилось с таким условием, чтобы от микроцикла к микроциклу уменьшалось 
использование обще-подготовительных упражнений и увеличивались подводящие и 
соревновательные упражнения. При построении микроциклов в соревновательном 
периоде придерживались определенных условий: 

- перед каждой календарной игрой планировалась одна поддерживающая 
тренировка малой величины, а после нее - восстановительная тренировка малой 
величины; 

- с целью подведения игроков в оптимальном физическом и психологическом 
состоянии развивающие тренировки использовались лишь в 5-ти, 6-ти и '7-ми 
дневных микроциклах, что позволило поддерживать оптимальный уровень 
спортивной формы игроков в течение соревновательного периода; 

- интенсивность тренировочных нагрузок в отдельных тренировочных 
занятиях была меньше, чем в календарной игре, поэтому психологическая 
напряженность приходилась на календарную игру. 

Переходный период годичного макроцикла команды по мини-футболу первой 
лиги длился около 3-х месяцев, что обусловило в течение этого периода 
планирование и проведение двух мезоцигслов - межигрового и восстановительного. 

Разработанная структура тренировочного процесса игроков в мини-футбсле в 
годичном цикле подготовки позволяет оптимизировать подготовку спортсменов в 
этом виде спорта, а именно: эффективно управлять подготовкой игроков на основе 
корректного планирования тренировочного процесса, что приводит к быстрой 
адаптации игроков к нагрузке; их своевременному «вхождению» в оптимальную 
спортивную форму и поддержанию этого состояния в соревновательном периоде; 
полноценному восстановлению и т.д. 
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Основным структурным образованием в построении этапов и периодов 
подготовки игроков есть различные типы микроциклов: втягивающие, ударные, 
подводящие, соревновательные, межигровые и восстановительные. 

В каждом из микроциклов учитывались следующие виды и компоненты 
тренировочной работы: величина и направленность нагрузки; продолжительность и 
интенсивность средств общей и специальной физической, технико-тактической, 
игровой и соревновательной подготовки; коэффициент величины и интенсивности 
тренировочной нагрузки. 

Ключевые слова: годичный тренировочный цикл, теория периодизации, 
высококвалифицированные игроки, мини-футбол, структура подготовки. 

Stasiuk I.I. Development of the training process for skilled players in niini-
football in the annual cycle of training. - On the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Physical Education and Sports 
24.00.01 - Olympic and professional sport. - Dnipropetrovsk State Institute of Physical 
Culture and Sport, Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2014. 

The thesis deals with the problem of training of qualified players in futsal. 
The aim is to prove experimentally the structure and content of the training 

process for highly skilled players in mini-football in the annual macrocycle with the 
main assumptions of the theory of periodization of athletic training. 

The paper experimentally proved monocycle system of annual training cycle for 
preparation of highly skilled players in mini-football, based on the basic theory of athletic 
training periodization. We preliminary studied the dynamics of indicators of physical and 
functional training, analyzed competitive activities of mini-football teams of different 
qualifications. 

Developed structure of the training process for players in mini-football in the annual 
cycle of training enables the toptimization of athletes' preparation in this kind of sport. 
Particularly it helps to manage players' training effectively based on correct planning of 
the training process, which results in rapid adaptation of players to loading, based on 
timely getting of athletes into performance shape, bringing them at the peak of their 
capabilities in competitive period, and a full recovery as well. 

The basic structural elements in the construction of stages and periods of training 
players are different types of microcycles: introductory, hitting, preparative, competitive, 
in-between and recovery. 

Each microcycle considers the following types of components of training work: the 
amount and direction of the load; duration and intensity of means of general and special 
physical, technical, tactical, gaming and competitive training; the coefficient of the amount 
and intensity of training load. 

Keywords: annual training cycle, theory of periodization, highly skilled players, 
mini football, training structure. 


