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Анотації: У статті обґрунтовуються основні 

положення програмування 

тренувального процесу спортсменів 

у різних видах спорту. Виявлено 

чинники, які будуть визначальними 

для ефективного використання 

програм у процесі підготовки 

спортсменів-ігровиків. Доведено 

необхідність дослідження 

ефективності розробленої програми 

тренувального процесу 

кваліфікованих футболістів у 

річному циклі підготовки, яка 

складається з чотирьох блоків. 

The basics of programming training 

process of athletes at different kinds of 

sport are explained in the article. The 

factors that will determine the effective 

using of programs in the training 

process of game sports athletes were 

found. The need to study the 

effectiveness of the developed program 

of training process of skilled football 

players, which consists of four blocks, 

during the annual training cycle, was 

proved. 

В статье представлены основные 

положения программирования 

тренировочного процесса 

спортсменов в различных видах 

спорта. Выявлены факторы, которые 

будут определяющими для 

эффективного использования 

программ в процессе подготовки 

спортсменов-игровиков. Доказана 

необходимость исследования 

эффективности разработанной 

программы тренировочного 

процесса квалифицированных 

футболистов в годичном цикле 

подготовки, которая состоит из 

четырех блоков. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції 

розвитку, які простежуються в усіх видах спорту (збільшення змагальної практики та, як 

наслідок, зменшення тривалості підготовчого періоду, удосконалення тактики тощо) і, 

разом з тим, неможливість постійного збільшення обсягів та інтенсивності тренувальних 

навантажень, обумовлюють необхідність пошуку ефективних шляхів управління 

тренувальним процесом спортсменів [10, 17, 21 та ін.]. 

Більшість фахівців наголошують, що перспективним напрямом удосконалення 

підготовки є оптимізація тренувальних впливів [4, 20, 21 та ін.]. Однак при цьому важливо 

застосовувати науково обґрунтований підхід до побудови структурних утворень 

тренувального процесу спортсменів у межах річного макроциклу [10, 20, 21 та ін.]. 

Одним із ефективних шляхів оптимізації тренувального процесу спортсменів є 

програмування [6, 12, 20 та ін.]. Основні положення програмування, відображені у 

фундаментальних працях С.В. Малиновського [15] та Ю.В. Верхошанського [3], були 

адаптовані та доповнені фахівцями для застосування в різних видах спорту [1, 7, 13 та ін.]. 

Однак дослідження цієї проблеми не можна назвати вичерпаними, особливо що стосується 

командних ігрових видів спорту. 

У цілому варто зазначити, що необхідною є систематизація даних, накопичених щодо 

програмування в спорті, потребує подальшого вивчення механізм реалізації на практиці 

теоретико-методичних положень програмування тренувального процесу, важливим є 
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дослідження перспектив використання програмування в тренувальному процесі 

кваліфікованих спортсменів командних ігрових видів спорту, в тому числі футболістів. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконувалось згідно зі 

«Зведеним планом науково-дослідної роботи Міністерства науки, молоді та спорту України 

на 2011–2015 рр.» по темі «Теоретико-методичні основи індивідуалізації в фізичному 

вихованні та спорті». Номер державної реєстрації 0112U002001. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати основні напрями та перспективи 

використання програмування в тренувальному процесі кваліфікованих футболістів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Одні з перших праць щодо розробки методики програмування в спорті належать С.В. 

Малиновському [15] та Ю.В. Верхошанському [3]. Зокрема, представлені авторами 

універсальні контрольні програми [15] та програмно-цільовий підхід [3] стали основою для 

подальших досліджень. 

Ю.В. Верхошанський [3] визначає програмування як більш удосконалену форму 

планування, спрямовану на впорядкування змісту тренувального процесу, відповідно до 

цільових завдань підготовки спортсменів і специфічних принципів, які визначають 

раціональні форми організації тренувальних навантажень у межах конкретного часу. 

Програмно-цільовий підхід до побудови структурних утворень тренувального процесу 

передбачає моделювання навантажень в межах окремих етапів [10, 11, 21 та ін.].  

Виявлено основні напрями використання програмування в спорті: програмоване 

навчання [13, 15 та ін.] та, що є більш доцільним при підготовці кваліфікованих 

спортсменів, програмування змісту тренувального процесу [1, 2, 7 та ін.]. Узагальнення та 

систематизація даних літератури показали актуальність вивчення цієї проблеми в різних 

видах спорту. 

Значна частка досліджень присвячена програмуванню в циклічних видах спорту [1, 2, 

5, 7, 9 та ін.], змагальна діяльність в яких характеризується циклічним повторенням рухів 

для переміщення власного тіла в просторі, що створює сприятливі умови для ефективної 

реалізації основних положень програмування тренувального процесу на практиці. Сучасний 

біомеханічний аналіз дозволяє виявити найбільш раціональну техніку, а інноваційні 

технології – оптимальний обсяг, інтенсивність і характер навантажень, що в цілому дає 

можливість тренеру розробити науково обґрунтовану програму тренувань. Роздільні старти, 

окремі доріжки для спортсменів виключають активну протидію з боку суперників, що 

виступає додатковим фактором на користь використання програмування тренувального 

процесу в деяких циклічних видах спорту. 

Аналіз наукової літератури виявив обмежену кількість досліджень проблеми 

програмування тренувального процесу в єдиноборствах [16], складнокоординаційних [19], 

швидкісно-силових [6, 18] та ігрових [8, 14] видах спорту, що обумовлюється складною 

руховою діяльністю (спортивна гімнастика, акробатика, важка атлетика, метання тощо) та 

змагальним процесом, який характеризується умовами, які швидко змінюються, активною 

протидією з боку суперника (боротьба, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теніс тощо). 

Таким чином, необхідність застосування науково обґрунтованого підходу до побудови 

тренувального процесу спортсменів з одного боку, а також обмежена кількість наукових 

праць стосовно проблеми програмування в командних ігрових видах спорту з іншого, 

свідчать про перспективність обраного напряму дослідження. Однак важливо 

проаналізувати досвід застосування програмування в різних видах спорту та виокремити 

чинники, які будуть визначальними для ефективного використання програм у процесі 

підготовки спортсменів-ігровиків. 

Необхідно враховувати, що при побудові та практичній реалізації програм підготовки 

спортсменів першочерговим є індивідуальний та диференційований підхід, а не 

спрямованість до застосування необґрунтованих (переважно максимальних) параметрів 

навантажень [6, 21 та ін.]. Важливо визначити ефективний алгоритм програмування, який 
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передбачатиме послідовність логічних операцій, де виконання кожної наступної операції 

здійснюватиметься з урахуванням рішення, обраного в попередній операції [3, 18]. Усе 

різноманіття можливих комбінацій засобів, методів, навантажень різної спрямованості 

потрібно впорядкувати й обрати найкращий варіант, який забезпечить ефективність 

тренувального процесу [5, 7 та ін.]. 

Проблемі адаптації загальних положень програмування в спорті до специфічних 

особливостей спортивних ігор присвячені праці В.М. Костюкевича [10, 12], Г.А. Лісенчука 

[14], В.М. Шамардіна [20], І.О. Донця [8], Н.Ю. Щепотіної [21] та інших фахівців. Зокрема, 

розроблена блок-схема програмування тренувального процесу спортсменів обумовлюється 

ієрархією структурних утворень тренувального процесу, завданнями підготовки на 

кожному з етапів, загальними та специфічними принципами тренування, алгоритмічністю, 

плануванням співвідношення засобів та навантажень різної педагогічної та фізіологічної 

спрямованості, критеріями ефективності (контролем) [12]. 

Таким чином, нагальною є потреба в розробці практично орієнтованої та науково 

обґрунтованої програми підготовки кваліфікованих футболістів в умовах вищого 

навчального закладу. При цьому необхідно дотримуватись: 1) загальних положень 

програмування; 2) визначальних для ефективного тренувального процесу факторів, які були 

встановлені шляхом аналізу практики підготовки спортсменів інших видів спорту 

(індивідуальний підхід, дотримання алгоритму програмування, застосування оптимальних 

навантажень тощо); 3) блок-схеми програмування в ігрових видах спорту. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо доцільним дослідження ефективності 

розробленої програми тренувального процесу кваліфікованих футболістів у річному циклі 

підготовки, яка складається з чотирьох блоків [11]: у першому з них представлені терміни 

проведення великих структурних утворень (макроциклів, періодів), види та співвідношення 

тренувальної роботи; в другому наведені кількісні показники тренувальних днів, занять, 

ігор; у третьому – співвідношення засобів і навантажень різної спрямованості; в четвертому 

– критерії підготовленості. В цілому програмування тренувального процесу має системно-

структурний характер, адже на основі 4-блокової програми формуються програми 

мікроциклів, які містять програми тренувальних занять. 

Висновки. 1. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури показав необхідність 

детального вивчення, узагальнення та систематизації даних, накопичених щодо проблеми 

програмування в спорті, а також потребу розробки механізму реалізації на практиці наявних 

теоретико-методичних положень  програмування в процесі підготовки спортсменів у 

командних ігрових видах спорту. 

2. Складна структура змагальної діяльності в спортивних іграх визначає необхідність 

застосування ефективного науково обґрунтованого підходу до побудови тренувального 

процесу спортсменів, одним з яких є програмування. 

3. При розробці практично орієнтованої програми підготовки кваліфікованих 

футболістів необхідно дотримуватись загальних положень програмування, принципу 

індивідуалізації, визначеного алгоритму, блок-схеми програмування тренувального процесу 

кваліфікованих спортсменів. 

Перспективи подальших досліджень планується провести в напрямку дослідження 

ефективності розробленої програми тренувального процесу кваліфікованих футболістів у 

річному циклі підготовки з урахуванням їх ігрового амплуа. 
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