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Аннотация
В статье рассматривается про-

блема оценки командной сба-
лансированности уровня под-
готовленности игроков по двум 
аспектам: биоэнергетический ме-
таболизм и нейродинамические 
функции. Выявлено сбалансиро-
ванный уровень развития свойств 
основных нервных процессов 
при значительных межкоманд-
ных различиях их реактивности и 
уравновешенности. Установлены 
близкие к модельным показатели 
общего метаболического фонда и 
существенные различия в прояв-
лениях систем обеспечения спе-
циальной подготовленности фут-
болистов – креатинфосфатной и 
гликолитической фазы обмена.
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Annotation
The article considers the prob-

lem of rating of team preparedness 
in two blocks: bioenergy metabo-
lism and neurodynamics functions. 
The balanced level of basic prop-
erties of nervous processes, with 
significant team differences of their 
reactivity and poise were found. 
Оverall metabolic fund was close to 
the total of model performance and 
significant differences in the system 
software of special players training 
– creatine and glycolytic metabo-
lism phases were installed.
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Постановка проблеми. На 
думку В.М. Костюкевича [4], 
Г.А. Лисенчука [5] оптимальне  
проектування технологій трену-
вального процесу, формування 
тренувальних програм, підбір 
адекватних засобів і методів та 
відновлювальних факторів мож-
ливі тільки за умови врахуван-
ня вікових та індивідуальних 
особливостей спортсмена. При 
цьому, А.М. Зеленцов [1], Ж.Л. 
Козіна [3], І.Г. Максименко [7] 
наголошують, що при необхідній 
індивідуалізації тренувального 
процесу, у спортивних іграх ви-
значаючим фактором успішної 
змагальної діяльності є опти-
мальний збалансований рівень 
готовності команди в цілому.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Значний інтерес до-
слідники проявляють до пошуку 
генетично детермінованих марке-
рів, які є найбільш інформативни-
ми щодо управління спортивною 
підготовкою [3, 7, 9]. Водночас, 
поточний стан організму, який 
виникає в процесі психоемоцій-
ного та м’язового напруження у 
футболістів характеризується ін-
теграцією елементів різних сис-
тем для забезпечення результату 
діяльності [3, 9].

В умовах ігрової діяльності 
футболістів відбувається форму-
вання психофункціональної сис-
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теми відповідальної за фізичну, 
технічну, спеціальну підготов-
леність, сприйняття, переробку 
інформації та прийняття рішень. 
Значну роль Ж.Л. Козіна [3], М.В. 
Макаренко [6], І.Г. Максименко 
[7] віддають індивідуальним ти-
пологічним властивостям вищих 
відділів центральної системи. 

Розглядаючи функціональну 
структуру ігрових дій у сучасно-
му футболі до основних законо-
мірностей успішної діяльності 
Ж.Л. Козіна [3], V. Suprunovich [9] 
відносять комплексну діяльність 
функціональних систем, тобто 
сприйняття інформації в умовах 
обманних дій суперника, обробку 
інформації і ухвалення рішень у 
лімітованих часово-просторових 
умовах та реалізацію задумів в 
умовах протидії суперника, втоми 
та збиваючих факторів.

Таким чином, функціональна 
готовність гравця в сукупності 
з проявами оптимальної роботи 
нервової системи можуть стати 
передумовами ефективного на-
вчально-тренувального процесу 
та успішної ігрової діяльності 
[1, 5, 7, 9]. При цьому проблема 
визначення сукупного рівня під-
готовленості команди в цілому за 
різними параметрами сьогодні є 

актуальною.
Постановка завдань дослід-

ження. Оцінити командну під-
готовленість професійних фут-
болістів за двома параметрами: 
біоенергетичний метаболізм і не-
йродинамічні функції.

Методи та організація до-
сліджень. Дослідження та оцін-
ку індивідуальних типологічних 
властивостей ВНД здійснювали 
з допомогою комп’ютерної систе-
ми «Діагност-1» [6]. 

Біоенергетичний метаболізм, 
який характеризує ємність, ефек-
тивність (економічність) і потуж-
ність аеробної, креатинфосфатної 
і гліколітичної функціональних 
систем визначали за допомогою 
експрес-діагностики функціональ-
ного стану і резервних можливос-
тей організму „D&K-Тест” [2]. 

У дослідженнях взяли участь 
25 професійних футболістів віком 
17-31 рік ФК «Черкаський Дні-
про», який на момент тестування 
(середина другого кола чемпіона-
ту) посідав першу сходинку в тур-
нірній таблиці серед команд ІІ ліги 
Чемпіонату України з футболу. 

Результати дослідження та 
їх обговорення. На початковому 
етапі досліджень було визначено 
індивідуальні результати підготов-

леності  професійних футболістів 
за трьома блоками показників. 
До блоку нейродинаміки увійшли 
прояви сенсомоторної реактив-
ності (ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3, ММР, 
ЦОИ), рухливості (ФРНП), сили 
(ПГМ) та зрівноваженості нерво-
вих процесів (РДО). Біоенерге-
тичні параметри характеризували 
аеробну та анаеробну працездат-
ність організму. Блок тактичної 
підготовленості включав показни-
ки ефективності тактичного мис-
лення у нападі та у захисті. 

Для індивідуального оціню-
вання та практичного застосу-
вання тренерами показники були 
переведені у бали від 2 до 10 за 
допомогою статистичних обра-
хувань середнього значення та 
похибки середньоквадратичного 
відхилення. Як наслідок, кожен 
футболіст отримав індивідуаль-
ний рейтинг з кожного блоку по-
казників і сумарний рейтинг. На-
далі, для створення командного 
профілю з різновиду підготовле-
ності, були обраховані середні по-
казники кожного з його проявів. 
Модельними характеристиками 
для параметрів підготовленості 
були обрані максимальні резуль-
тати гравців у кожній тестовій 
вправі.

На рисунку 1 показано відмін-
ність командного профілю нейро-
динамічних функцій від модель-
них характеристик. 

Так, з командного профілю 
стає зрозумілим, що показники 
реакції вибору одного і двох по-
дразників з трьох (РВ1-3, РВ2-
3), сили та рухливості нервових 
процесів (ПГМ, Т120) у гравців 
на достатньому рівні, а серед-
ньокомандні показники відріз-
няються від модельних у межах 
16,0-24,5%. При цьому м’язовий 
та нервовий компоненти рухової 
реакції (ММР, ЦОИ) серед грав-
ців розвинуті не збалансовано, 
а відмінність від моделі складає 
40,4% і 59,0% відповідно. За-
гальнокомандний показник зрів-
новаженості нервових процесів 
нижчий від моделі на 52,9%, а ре-

Рис. 1. Відмінності між модельними характеристиками 
та командним профілем нейродинамічних функцій

Примітки:  ___    ____модель підготовленості;
               

    -----  -----командний  профіль підготовленості.



295

активності – на 81,8%. 
Виходячи з отриманих резуль-

татів, рекомендацією для опти-
мізації підготовки команди може 
бути використання вправ, акцен-
товане на швидкість реагувань з 
подальшим виконанням прийня-
тих рішень.

Крім того, ґрунтуючись на ви-
сновках Ж.Л. Козіної [3], М.В. 
Макаренка [6] про генетичну 
детермінованість властивостей 
основних нервових процесів і 
особливості їх вікової динаміки, 
можна говорити про якісний під-
бір гравців у команді та їх подаль-
ші перспективи.

Розглядаючи командний про-
філь біоенергетичного метаболіз-
му, слід зазначити досить високий 
рівень функціональної готовності 
команди (рис. 2.).

Так, загальний енергетичний 
фонд команди (ОЕФ) і загальна 
енергетична ємність (ОМЕ) від-
різнялись від модельного лише на 
6,1% і 19,6% відповідно, а  рівень 
МПК – на 12,1%. Різниця команд-
ного та модельного рівня ПАНО 
була не значною (9,9%), що під-
тверджується і відмінностями 
показників ЧСС на рівні ПАНО 
(5,7%)

Отримані високі командні 

результати в описаних проявах 
біоенергетичного метаболізму 
підтверджує і відмінність від мо-
дельних характеристик показника 
ємності аеробних систем забезпе-
чення діяльності – 12,3%.

В той же час, загальнокоманд-
ний показник ємності анаеробних 
систем організму нижчий, ніж 
модельний на 51,0%, що і відо-
бразилось в проявах креатинфос-
фатної (КФ) та гліколітичної (ГЛ) 
фаз енергозабезпечення. Ці по-
казники в команді були найменш 
збалансовано розвинуті у гравців, 
а відмінність від моделі склала 
30,7% і 34,0% для КФ і ГЛ відпо-
відно.

Аналізуючи зафіксовані за-
гальнокомандні особливості біое-
нергетичного метаболізму, можна 
констатувати недостатній розви-
ток у більшості гравців команди 
показників гліколітичного обмі-
ну та креатинфосфатної фази за-
безпечення діяльності. Оскільки  
описані параметри забезпечують 
спеціальну роботу футболіста 
та дають можливість проявити 
швидкісні, швидкісно-силові зді-
бності та швидкісну витривалість 
[5, 7], то і рекомендацією може 
стати підвищення питомої ваги 
відповідних вправ у тренувально-

му процесі.
Слід зазначити, що порівняль-

ний аналіз оцінювання нейро-
динамічних функцій та біоенер-
гетичного метаболізму команди 
вказує на недостатній розвиток 
швидкісних параметрів забезпе-
чення руху, що підтверджує необ-
хідність впровадження наданих 
рекомендацій. Зафіксовані від-
мінності можуть стати основою 
для відповідного підходу в інди-
відуальній підготовці гравця, гру-
пових взаємодіях та управління 
ігровою діяльністю команди.

Перспективи наступних до-
сліджень. В подальшому пла-
нується проведення комплексу 
досліджень, спрямованих на ви-
значення особливостей інших 
різновидів командної та індивіду-
альної підготовленості футболіс-
тів різного віку, статі та амплуа.

Висновки.  1. Аналіз команд-
ного профілю нейродинамічних 
функцій обстежуваних показав 
збалансований рівень розви-
тку функціональної рухливості, 
сили нервових процесів і склад-
них реакцій вибору, при значних 
міжкомандних відмінностях ре-
активності та врівноваженості 
нервових процесів.

3. У більшості гравців коман-
ди виявлені близькі до модельних 
показники загального метабо-
лічного фонду, аеробної емнос-
ті енергозабезпечення та істотні 
розбіжності у проявах систем 
забезпечення спеціальної підго-
товленості футболістів – креатин-
фосфатної та гліколітичної фази 
обміну. 
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