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Анотації: 
У статті розглянуто показники 
техніко-тактичної діяльності 
кваліфікованих футболістів, які 
здійснювалися на основі 
комплексного підходу з урахуванням 
режимів координаційної складності 
виконання техніко-тактичних дій. 
Мета дослідження. На основі 
комплексного контролю визначити 
структуру техніко-тактичної 
діяльності  кваліфікованих 
футболістів. Методи дослідження: 
аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічне 
спостереження, відеозйомка 
загальної діяльності, методи 
математичної статистики.   
Результати дослідження: у 
дослідженні взяли участь 22 
кваліфікованих футболісти. Вік 
спортсменів – 18-23 роки. Контроль 
змагальної діяльності базується на 
зіставленні спортивних результатів із 
запланованими або вже показаними 
раніше і направлений на виявлення 
сильних і слабких сторін 
підготовленості спортсмена в цілях її 
подальшого вдосконалення. В 
процесі контролю реєструється 
загальне число і результативність 
окремих технічних прийомів і 
тактичних дій; визначається 
стабільність, варіативність 
спортивної техніки і тактики; 
вивчається реакція основних систем 
життєдіяльності організму 
спортсменів, включаючи протікання 
психічних процесів. Контроль 
змагальної діяльності вимагає 
реєстрації комплексу параметрів, що 
характеризують окремі компоненти 
дій спортсменів в різних частинах, 
фазах, елементах вправи. Це і 
визначає специфічні особливості 
контролю у футболі. Визначено, що 
змагальна діяльність кваліфікованих 
футбольних команд 
характеризується нерівнозначною 
структурою як відносно кількісних, 
так якісних показників. Встановлено, 
що протягом матчу студентська 
футбольна команда виконує 703 ± 
103 ( ± S) техніко-тактичних дій з 
коефіцієнтом інтенсивності – 0,69 ± 
0,04. 
 

Analysis of the competitive activity 
of qualified football players at the 

stage of a stating experiment 
The article discusses the indicators of 
technical and tactical activity of 
qualified football players, which were 
carried out on the basis of an integrated 
approach, taking into account the 
modes of coordination complexity of 
performing technical and tactical 
actions. Purpose of the study. Based on 
integrated control, determine the 
structure of the technical and tactical 
activities of qualified football players. 
Research methods: analysis of 
scientific and methodological 
literature, pedagogical observation, 
video filming of general activities, 
methods of mathematical statistics. 
Results of the study: 22 qualified 
football players took part in the study. 
The age of the athletes is 18-23 years. 
Monitoring of competitive activity is 
based on a comparison of sports results 
with those planned or already shown 
earlier and is aimed at identifying the 
strengths and weaknesses of an 
athlete’s preparedness with a view to 
further improvement. In the control 
process, the total number and 
effectiveness of individual techniques 
and tactical actions is recorded; 
determines the stability, variability of 
sports equipment and tactics; the 
reaction of the basic systems of vital 
activity of the body of athletes is 
studied, including the course of mental 
processes. Monitoring competitive 
activity requires registration of a set of 
parameters characterizing the 
individual components of the actions of 
athletes in various parts, phases, 
elements of the exercise. This 
determines the specific features of 
control in football. It was determined 
that the competitive activity of 
qualified football teams is 
characterized by an unequal structure in 
both quantitative and qualitative 
indicators. It was established that 
during the match the student football 
team performs 703 ± 103 (± S) 
technical and tactical actions with an 
intensity factor of 0.69 ± 0.04. 

Анализ соревновательной 
деятельности квалифицированных 

футболистов на этапе 
констатирующего эксперимента 

В статье рассмотрены показатели технико-
тактической деятельности 
квалифицированных футболистов, 
которые осуществлялись на основе 
комплексного подхода с учетом режимов 
координационной сложности выполнения 
технико-тактических действий. Цель 
исследования. На основе комплексного 
контроля определить структуру технико-
тактической деятельности 
квалифицированных футболистов. 
Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, педагогическое 
наблюдение, видеосъемка общей 
деятельности, методы математической 
статистики. Результаты исследования: в 
исследовании приняли участие 22 
квалифицированных футболиста. Возраст 
спортсменов - 18-23 года. Контроль 
соревновательной деятельности 
базируется на сопоставлении спортивных 
результатов с запланированными или уже 
показанными ранее и направлен на 
выявление сильных и слабых сторон 
подготовленности спортсмена в целях 
дальнейшего совершенствования. В 
процессе контроля регистрируется общее 
число и результативность отдельных 
технических приемов и тактических 
действий; определяется стабильность, 
вариативность спортивной техники и 
тактики; изучается реакция основных 
систем жизнедеятельности организма 
спортсменов, включая протекания 
психических процессов. Контроль 
соревновательной деятельности требует 
регистрации комплекса параметров, 
характеризующих отдельные компоненты 
действий спортсменов в различных частях, 
фазах, элементах упражнения. Это и 
определяет специфические особенности 
контроля в футболе. Определено, что 
соревновательная деятельность 
квалифицированных футбольных команд 
характеризуется неравнозначных 
структурой как в отношении 
количественных, так качественных 
показателей. Установлено, что в течение 
матча студенческая футбольная команда 
выполняет 703 ± 103 ( ± S) технико-
тактических действий с коэффициентом 
интенсивности - 0,69 ± 0,04. 

Ключові слова:  
кваліфіковані футболісти, 
тренувальний процес, режим 
координаційної складності, 
техніко-тактичні дії, змагальна 
діяльність. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Ефективність управління 

підготовкою кваліфікованих футболістів обумовлена багатьма чинниками, одним із 

основних яких є контроль та аналіз змагальної діяльності [4, 9, 15]. Зростання 

тренувальних і змагальних навантажень у сучасному футболі вимагає від спортсменів 

високого рівня підготовленості: фізичної, технічної, тактичної, психологічної. При 

цьому кваліфіковані футболісти змушені за мінімально короткий проміжок часу 

виконувати різноманітні технічні прийоми, які спрямовані на вирішення конкретних 

тактичних завдань на фоні високої змагальної інтенсивності гри. Необхідно 

підкреслити, що творчість чи імпровізація кваліфікованих футболістів в ігровій 

діяльності, їх майстерність полягає у певному рівні тренованості, який дозволяє 

варіювати тактичними моделями з метою збільшення кількості непередбачуваних 

ситуацій для суперника і зменшення таких ситуацій для своєї команди. Якщо вони 

виникають, то накопичені різні варіанти раніше змодельованих техніко-тактичних дій 

повинні створити можливість вийти з будь-якої, навіть, найскладнішої ситуації з 

мінімальними втратами. На думку спеціалістів футболу, тактична ефективність гри 

знаходиться у прямій залежності від вміння спортсменів оцінювати ситуацію та 

знаходити правильне рішення в конкретному ігровому моменті. Це, в кінцевому 

підсумку, визначається станом підготовленості футболістів, що є результатом 

генетичної обдарованості та кумулятивного ефекту програм підготовки. Рівень 

досконалості тактичних взаємодій партнерів у групових і командних тактичних діях є не 

менш важливою стороною тактичної підготовленості. Саме від ефективності взаємодій 

футболістів, вмілого поєднання відшліфованих тактичних схем ведення змагальної 

боротьби з використанням нестандартних ходів, використання індивідуальних 

можливостей кожного гравця для досягнення кінцевого результату залежить 

ефективність комбінаційної гри  команди з футболу [1, 7, 13]. 

Рівень техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів залежить 

від оволодіння ними засобами спортивної тактики (технічними прийомами та способами 

їх виконання), видами спортивної тактики (наступальною, 

захисною, контрнаступальною) і формами спортивної тактики (індивідуальною, 

груповою, командною) [2]. 

Контроль і аналіз показників змагальної діяльності у командних ігрових видах 

спорту здійснювався багатьма спеціалістами [1, 2, 5, 11, 13]. Зокрема, у футболі ця 

проблема досліджувалася [3, 4, 6, 10, 12].  

Змагання в футболі є не тільки способом визначення переможця, а й головним 

засобом підготовки футболіста, вдосконалення його спортивної майстерності, контролю 

за рівнем підготовленості і т. д. Змагальна діяльність має великий вплив на робочі 

потенціали організму футболістів. Тільки в змагальній діяльності спостерігаються 

максимальна швидкість рухів і дій, прояв максімальної сили і витривалості, 

координаційна складність. Участь в змаганнях дозволяе футболістам порівнювати свої 

сили з силою суперника, тренерам визначати найбільш підготовлених гравців, яких 

необхідно використовувати в командних іграх. Змагальна діяльність виставляє високі 

вимоги до прийняття рішень, що дозволяють досягти оптимальний результат. 
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Основними закономірностями прийняття рішень в футболі є: 1) сприйняття інформації 

в умовах протидії суперника; 2) прийняття рішення в умовах жорсткого ліміту часу і 

дефіциту простору; 3) реалізація прийнятого рішення в умовах протидії з боку 

суперника, факторів зовнішнього середовища, діяльності партнерів, суддів і т.д. [5, 6, 

14, 15]. 

В останні роки багато науковців займалися аналізом змагальної діяльності різної 

кваліфікації. Це пов'язано з визначенням загальної стратегії підготовки - вибору засобів 

і методів тренування, параметрів тренувальних навантажень [2, 4, 8, 10, 12]. 

У той же час, залишається актуальною проблемою визначення показників 

змагальної діяльності кваліфікованих футболістів. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконане 

відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та 

спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації 

навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту» (номер державної реєстрації 

0112U002001); плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного 

виховання та спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського на 2016 – 2020 рр. «Теоретико-методичні основи  

програмування та моделювання підготовки спортсменів різної кваліфікації» (номер 

державної реєстрації 0116U005299). 

Мета дослідження. На основі комплексного контролю визначити структуру 

техніко-тактичної діяльності кваліфікованих футболістів.  

Матеріали і методи дослідження 

Учасники. В дослідженні взяли участь 22 кваліфікованих футболісти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка віком 18-23 роки, яка 

брала участь у чемпіонаті області серед команд 1-ї групи, а також у змаганнях 

студентської футбольної ліги України.  Спортивна кваліфікація - кандидати в майстри 

спорту, спортсмени першого розряду. Було записано і проаналізовано 15 матчів 

команди. Дослідження проводили на констатувальному етапі експерименту. Для 

вирішення поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження: 

аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, відео зйомка 

змагальної діяльності, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Контроль та аналіз техніко-

тактичної діяльності кваліфікованих футболістів здійснювався на основі методичного 

підходу, розробленого В. М. Костюкевичем [4]. Особливістю такого підходу є: 

- реєстрація виконання техніко-тактичних дій (ТТД) у трьох режимах координації 

складності (РКС). До 1-го РКС відносяться ТТД, що виконуються на місці або на зручній 

швидкості пересування. ТТД, що виконуються в русі з обмеженням у просторі та часі 

характеризують 2-й РКС. Виконання ТТД в умовах активної перешкоди з боку 

суперника обумовлюють 3-й РКС (як правило, це обведення, відбори та перехоплення 

м’яча в протиборстві з суперником); 

- передачі м’яча розглядаються як тактичний хід з певною метою техніко-

тактичної діяльності футболістів. Це може бути утримання м’яча, розвиток атаки або 
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загострення ігрової ситуації. Виходячи з цього, передачі автором розглядаються як 

утримуючі, розвиваючі та загострюючі; 

- визначення інтегральної оцінки техніко-тактичної діяльності як команди, так й 

окремо кожного футболіста, на основі шести специфічних коефіцієнтів – інтенсивності, 

мобільності, агресивності, ефективності, ефективності єдиноборств, креативності.  

Показники та структура техніко-тактичної діяльності кваліфікованих футболістів 

на етапі констатувального експерименту представлено в табл. 1. 

Дані, що наведені в табл. 1 дозволяють стверджувати, що в процесі гри 

студентська футбольна команда в найбільшій мірі виконує передачі (280,8) та зупинки 

(152,4) м’яча. В структурі передач м’яча найбільша частка припадає на розвиваючі 

передачі – 70,5 %. Утримуючі передачі становлять 17,3 %, а загострюючі – 12,2 %. 

Найбільше передач усіх видів виконуються в 2-му РКС. 

Таблиця 1 

Показники та структура техніко-тактичної діяльності кваліфікованих футболістів 

на етапі констатувального експерименту  (п=15) 

Техніко-

тактичні 

дії 

РКС 

Статистичні показники 

Структура техніко-

тактичної діяльності, 

% (кількість) 

Кількісні Якісні 

 S max Min   S Max min  

Зупинки 

1 12,2 4,11 25 11 33,6 0,97 0,05 0,99 0,83 5,2 8,1 
21,5 

(152,4) 
2 77,8 23,6 119 37 30,3 0,88 0,07 0,98 0,73 8,2 51,0 

3 62,4 14,9 81 29 24,1 0,63 0,07 0,75 0,51 10,9 40,9 

П
ер

ед
ач

і 

У
тр

и
м

у
ю

ч
і 

1 11,6 3,7 27 14 32,2 0,97 0,01 0,99 0,95 1,2 23,9 

17,3 

(48,5) 

3
9
,7

 (
2
8
0
,8

) 

2 25,3 7,2 48 23 28,5 0,94 0,01 0,98 0,53 1,5 52,2 

3 11,6 2,0 18 11 17,4 0,81 0,05 0,89 0,73 5,7 23,9 

р
о
зв

и
в
аю

ч
і 

1 43,3 10,1 71 36 23,3 0,74 0,08 0,91 0,63 10,9 21,9 

70,5 

(198,0) 
2 131,5 21,3 202 128 16,2 0,63 0,09 0,75 0,42 15,1 66,4 

3 23,2 6,9 35 11 29,8 0,56 0,10 0,71 0,36 18,0 11,7 

за
го

ст
р
ю

ю
ч
і 

1 9,6 4,0 21 7 42,0 0,51 0,11 0,68 0,31 20,9 27,9 

12,2 

(34,4) 
2 18,5 5,5 31 12 29,5 0,47 0,11 0,65 0,26 23,9 53,9 

3 6,2 1,7 9 3 27,9 0,38 0,09 0,54 0,20 25,8 18,2 

Ведення 31,0 8,4 51 22 26,9 0,97 0,01 1,0 0,97 0,8 4,4 

Обведення 54,6 10,5 81 43 20,1 0,67 0,05 0,75 0,59 6,8 7,7 

Відбори 48,3 10,1 76 41 20,8 0,34 0,06 0,49 0,28 17,7 6,8 

П
ер

ех
о
п

л
ен

н
я
 

1 1,9 1,4 7 2 73,6 0,96 0,07 0,99 0,73 7,8 1,5 

17,4 

(123,3) 
2 

63,2 17,0 98 39 26,9 0,68 0,10 0,79 0,43 15,2 51,3 

3 
58,2 10,9 81 43 18,8 0,54 0,10 0,76 0,41 18,6 47,2 

Удари  

у ворота 

З 

Гри 

13,4 3,7 19 6 27,9 0,31 0,12 0,61 0,18 39,9 79,2 
2,5 

(16,9) 
СП 3,5 2,3 11 3 65,8 0,29 0,16 0,71 0,15 55,6 20,8 

х V х V



Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування №1(9), 2019. 

 

36 
 

Продовження табл. 1 

Загальна сума 

ТТД 

707,3 103,1 912 554 14,5 0,69 0,04 0,76 0,62 5,8  

Одноборства 223,5 27,9 278 184 12,5 0,56 0,04 0,68 0,53 7,7 31,5 

КЕ      0,69 0,04 0,76 0,62 5,8  

С
п

ец
и

ф
іч

н
і 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

КІ 0,78 0,11 1,01 0,61 14,7       

КМ 1,39 0,17 1,97 1,38 12,2       

КА 0,80 0,10 1,24 0,89 12,6       

КЕ      0,69 0,04 0,76 0,62 5,8  

КЕО      0,56 0,04 0,68 0,53 7,7  

КК      0,21 0,05 0,33 0,17 21,9  

ІО 4,43 0,46 5,51 3,90 10,4       

Примітки: РКС – режим координаційної складності; ТТД – техніко-тактичні дії; СП – 

стандартні положення; КІ – коефіцієнт інтенсивності; КМ – коефіцієнт мобільності; КА – 

коефіцієнт агресивності; КЕ – коефіцієнт ефективності; КЕО – коефіцієнт ефективності 

одноборств; КК – коефіцієнт креативності; ІО – інтегральна оцінка 

 

Зокрема, утримуючі передачі в 2-му РКС протягом матчу виконуються 25,3 ± 7,2 

разів, розвиваючі – 131,5 ± 21,3 разів, загострюючі – 18,5 ± 5,5 разів. 

Ці дані підтверджують, що футбол є динамічною грою з частою зміною ігрових 

ситуацій, що вимагає від гравців постійного руху з різними поєднаннями рухової 

діяльності без м’яча з виконанням техніко-тактичних дій. 

У структурі техніко-тактичної діяльності кваліфікованих футболістів важливе 

місце займають зупинки м’яча. Якщо зупинка м’яча в 1-му РКС не вимагає від гравця 

високого рівня координаційних здібностей, то зупинка м’яча в русі, а тим більше в 

умовах активної перешкоди з боку суперника, тобто в 2-му та 3-му РКС, є критерієм 

високого рівня техніко-тактичної майстерності футболіста. Зупинки м’яча виконуються 

переважно в 2-му (77,8 ± 23,6) та 3-му (62,4 ± 14,9) РКС.  

Загальна кількість передач і зупинок м’яча зумовлює рівень комбінаційної гри 

команди. Загалом, у процесі матчу техніко-тактична діяльність футболістів 

здійснюється в двох фазах – володіння та відбору м’яча. До фази володіння м’ячем, 

окрім передач та зупинок, також відносяться ведення, обведення суперника й удари у 

ворота. Встановлено, що для кваліфікованих футболістів ведення м’яча виконується під 

час гри в середньому 31,0 ± 8,4 разів, а обведення суперника – 54,6 ± 10,5 разів, що 

становить, відповідно, 4,4 та 7,7 % у загальній структурі техніко-тактичної діяльності 

студентської футбольної команди. Варто зазначити, що ведення виконується переважно 

в 2-му РКС, а обведення суперника – у 3-му РКС. 

Середні значення ударів у ворота студентської футбольної команди становлять 

13,4 ± 3,7 рази з гри та 3,5 ± 2,3 – після розіграшів стандартних положень. 

Серед техніко-тактичних дій, що виконуються у фазі відбору м’яча, в більшій мірі 

застосовуються перехоплення – 123,3 рази, що становить 17,4 % у загальній структурі 

техніко-тактичної діяльності студентської футбольної команди, в т.ч. 1,9 ± 1,4 

перехоплень виконується в 1-му РКС, 63,2 ± 17,0 та 58,2 ± 10,9 перехоплень припадає 

відповідно на 2-й та 3-й РКС. 
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Загальна кількість виконання ТТД студентської футбольної команди на етапі 

констатувального експерименту становила 707,3 ± 103,1. В ієрархічній структурі 

застосування ТТД знаходиться в такій послідовності: передачі – 39,7 %, зупинки – 21,5 

%, перехоплення – 17,4 %, обведення – 7,7 %, відбори – 6,8 %, ведення – 4,4 %, удари у 

ворота – 2,5% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура техніко-тактичної діяльності кваліфікованих футболістів на 

етапі констатувального експерименту, %: 

 – передачі;  – зупинки;  – удари у ворота;  – ведення;  – відбори; 

  – обведення;  – перехоплення 
 

Частка ТТД, що виконується у фазі володіння м’ячем становить 75,8 %, 24,2 % 

ТТД припадає на фазу відбору м’яча. Найбільш ефективно виконуються ТТД у 1-му 

РКС. Зокрема коефіцієнт ефективності виконання ТТД у 1-му РКС коливається від 0,97 

± 0,05 (зупинки й утримуючі передачі) до 0,51 ± 0,11 (загострюючі передачі). У 2-му 

РКС найбільш ефективно виконуються утримуючі передачі – 0,94 ± 0,01, зупинки – 0,88 

± 0,07,ведення – 0,97 ± 0,01. Низька ефективність спостерігається при виконання 

загострюючи передач – 0,47 ± 0,11. 

Як і передбачалося, найменша ефективність спостерігається при виконанні ТТД в 

умовах активної перешкоди з боку суперника, тобто, в 3-му РКС – у межах від 0,81 ± 

0,05 для утримуючих передач до 0,34 ± 0,06 – для відборів м’яча. За показниками 

ефективності виконання ТТД у 3-му РКС, особливо таких ігрових прийомів як 

обведення, перехоплення, відбори, можна у певній мірі визначити рівень спортивної 

майстерності футболістів. Усі ці ігрові прийоми відносяться до групи одноборств, а, як 

правило, більша кількість виграних одноборств у протилежної команди дозволяє 

досягти переможного результату. 

На основі проведеного аналізу техніко-тактичної діяльності студентської 

футбольної команди на етапі констатувального експерименту можна зробити висновок, 

що для кваліфікованих футболістів найбільш складним з координаційної точки зору є 

виконання ТТД у 3-му РКС. 
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Структура  виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в 

різних режимах координаційної складності на етапі констатувального експерименту 

відображено на рис. 2. У цілому, всі ТТД у 3-му РКС становлять 37,4 % у загальній 

структурі техніко-тактичної діяльності студентської футбольної команди. 
 

 

                     Зупинки     Передачі     Ведення   Обведення   Відбори   Перехоплення 

Рис. 2 Структура  виконання техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів 

у різних режимах координаційної складності на етапі констатувального 

експерименту: 

 – перший режим координаційної складності; – другий режим координаційної 

складності;  – третій режим координаційної складності 
 

Висновки. 

1. Контроль і аналіз змагальної діяльності кваліфікованих футбольних команд 

дозволяє визначити шляхи удосконалення підготовки футболістів з урахуванням 

встановленої структури техніко-тактичної діяльності. 

2. Визначено, що аналіз змагальної діяльності в футболі має здійснюватися на 

основі комплексного контролю з урахуванням не лише фіксації окремих ТТД, але і умов, 

в яких вони виконуються. 

3. Встановлено, що протягом матчу студентська футбольна команда   виконує 

707,3±103,1 ТТД. Коефцієнт ефективності виконання ТТД становить 0,69±0,04; 

коефіцієнт ефективності одноборств – 0,56±0,04; коефіцієнт креативності – 0,21±0,05; 

інтегральна оцінка – 4,43±0,46. 

Отримані дані дозволяють більш цілеспрямовано планувати тренувальний 

процес, насамперед, його техніко-тактичну складову. 
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8. Nikolayenko V.V., Balan B. A. Analiz ihrovoyi diyaĺnosti 
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