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Анотація. У статті охарактеризовано сучасний стан пробле-
ми використання інформаційних технологій в підготовці юних 
спортсменів, які спеціалізуються зі спортивних ігор. Пред-
ставлено перспективи застосування мультимедійних про-
грам на першому, другому та третьому етапах багаторічної 
підготовки. Надано характеристику розробленому електрон-
ному мультимедійному посібнику „Основи відбору, навчання 
та тренування футболістів”. Встановлено, що застосування та-
ких комп ’ютерних програм сприяє більш якісному оволодінню 
технікою гри, розвиває тактичне мислення та підвищує рівень 
теоретичної підготовленості спортсменів віком 6 – 17 років.
Ключові слова: технології, мультимедіа, спортсмени, підготовка, 
проблема, перспективи, процес, ефективність, гравці. 
Аннотация. Максименко И.Г. Перспективы использования 
информационных технологий в подготовке юных спортсме-
нов, специализирующихся по спортивным играм. В статье 
охарактеризовано современное состояние проблемы использо-
вания информационных технологий в подготовке юных спор-
тсменов, специализирующихся по спортивным играм. Представ-
лены перспективы использования мультимедийных программ на 
первом, втором и третьем этапах многолетней подготовки. Дана 
характеристика разработанному электронному мультимедийно-
му учебнику „Основы отбора, обучения и тренировки футболи-
стов”. Установлено, что применение таких компьютерных про-
грамм оказывает содействие более качественному овладению 
техникой игры, развивает тактическое мышление и повышает 
уровень теоретической подготовленности спортсменов возрас-
том 6 – 17 лет.
Ключевые слова: технологии, мультимедиа, спортсмены, под-
готовка, проблема, перспективы, процесс, эффективность, игро-
ки. 
Annotation. Maksimenko I. G. Information technologies in young 
team players’ training. The article considers the problem of effec-
tive IT methods in young team players’ training. The perspectives 
of multimedia programs using at the fi rst, second and third stages 
of long-term training are presented. The electronic multimedia text-
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book ‘The foundations of football players’ selection, instruction and 
training’ is characterized in the article. It is established, that applica-
tion of such computer programs assists better mastering by technical 
equipment of game, develops tactical thinking and raises a level of 
theoretical readiness of sportsmen age 6 - 17 years.
Key words: technologies, multimedia, team players, training, prob-
lem, perspectives, process, effectiveness, and players.

Вступ. 
Загальновідомо, що використання інформа-

ційних технологій у будь -якому виді спорту робить 
тренувальний процес більш якісним [2-9]. Не є ви-
ключенням і сучасні спортивні ігри. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
[1-10] свідчить про те, що в сучасних ігрових ви-
дах спорту оптимізації потребує процес підготовки 
спортсменів на етапах початкового, попереднього 
базового та спеціалізованого базового тренування. 
Один зі шляхів такої оптимізації – застосування 
новітніх інформаційних технологій. Особливо ак-
туальною є розробка та обґрунтування власних під-
ходів, пов’язаних із такими технологіями, на основі 
аналізу особливостей підготовки у циклічних дис-
циплінах та узагальнення передового досвіду тре-
нування зарубіжних спортсменів [2, 7-9].

Роботу виконано у відповідності із темою 
2.2.3 „Удосконалення підготовленості спортсменів 
різної кваліфікації в групах видів спорту” Зведеного 
плану НДР Мінсім’ямолодьспорту України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вищевказане обумовило мету дослідження 

– на прикладі розробленого мультимедійного по-
сібника „Основи відбору, навчання та тренування 
футболістів” охарактеризувати сучасний стан про-
блеми використання інформаційних технологій в 
підготовці юних спортсменів, які спеціалізуються 
зі спортивних ігор.

Результати дослідження. 
Встановлено, що на сучасному етапі розви-

тку інформаційних технологій можна виділити два 
підходи, пов’язані із застосуванням цих технологій 
на практиці [2, 3, 8]. Перший передбачає викорис-
тання різних комп ’ютерних систем та програм з 
метою підвищення якості навчання спортсменів 
техніці обраного виду спорту, розвитку тактичної 
майстерності та придбання теоретичних знань. 
Цей підхід дозволяє реалізовувати на практи-
ці один із головних методів навчання – метод на-
очного сприйняття. Так, за допомогою спеціальних 
програм у початківців формуються уявлення про 
якісне виконання будь -якої вправи; моделюються 
ситуації, які необхідно вирішувати найбільш раці-
ональним способом; подаються теоретичний ма-
теріал і спеціальні тестові завдання, використання 
яких дозволяє оцінити рівень засвоєння цього ма-
теріалу. Другий підхід забезпечує визначення ре-
акції організму спортсмена на різні навантаження 
на основі використання різноманітних приладів та 
програм. Особливий інтерес представляє реєстра-
ція характеристик компонентів внутрішньої сторо-
ни навантаження, аналіз яких дозволяє оперативно 
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керувати тренувальним процесом та здійснювати 
реалізацію на практиці індивідуального підходу до 
побудови занять зі спортсменами будь-якого віку та 
кваліфікації. Таким чином, ці прилади та програми 
забезпечують формування зворотного зв’язку між 
тренером та спортсменом, а їх використання може 
значно підвищити якість процесу підготовки [1, 4, 
5, 10]. Спираючись на аналіз даних літературних 
джерел та матеріалів власних досліджень, устано-
вили, що в Україні різноманітні прилади, які до-
зволяють фіксувати реакцію організму спортсменів 
на навантаження, застосовують у циклічних видах 
спорту, переважно починаючи з III етапу багаторіч-
ної підготовки. Для навчання техніці та озброєння 
теоретичними знаннями у цих видах досить рідко 
використовують спеціальні комп’ютерні програ-
ми. За кордоном інформаційні технології набули 
більш широкого розповсюдження [1, 4, 6, 8]. Так, 
показники реакції організму на різноманітні на-
вантаження, отримані на основі використання спе-
ціальних приладів, застосовують з метою корекції 
тренувального процесу як дорослих, так і юних 
спортсменів у таких дисциплінах, як плавання, лег-
ка атлетика, велоспорт, хокей, баскетбол та футбол 
[2, 7, 10]. Існують за кордоном і спеціальні програ-
ми, які сприяють більш ефективному засвоєнню 
техніки й тактики гри. За даними досліджень, най-
більшого розповсюдження набули такі програми у 
Італії, Франції, Англії, Голландії та Германії, де з 
успіхом використовуються у дитячих футбольних 
школах, прикріплених до провідних футбольних 
клубів: „Інтер”, „ПСЖ”, „Челсі”, „Аякс”, „Баварія” 
та ін. Аналіз відомостей про такі програми дозво-
ляє стверджувати, що розраховані вони на вік дітей, 
які знаходяться на 1 – 4 роках навчання у футболь-
ній школі (І етап багаторічної підготовки), а одним 
із недоліків цих програм є відсутність у них розді-
лів, що дозволили б озброювати дітей і юнаків ще 
й теоретичними знаннями. Аналогічні програми, 
спрямовані на більш якісне засвоєння початківця-
ми технічних й тактичних елементів, розроблено 
за кордоном і фахівцями з хокею (США, Канада) та 
баскетболу (США, Іспанія).

Аналіз даних власних досліджень і матеріа-
лів літературних джерел дозволяє стверджувати, що 
у вітчизняних спортивних іграх проблему викорис-
тання інформаційних технологій розроблено недо-
статньо ефективно. Недостатня розробленість цієї 
проблеми відображається у наступних положеннях:

1. На етапах початкової та попередньої ба-
зової підготовки для навчання техніці й тактиці 
гри практично не застосовують мультимедійні 
комп’ютерні програми. Більшість із розроблених 
комп’ютерних програм є неефективними. У той же 
час, загальновідомо, що якісна побудова занять на 
етапах початкової та попередньої базової підготов-
ки дозволяє формувати потужну „базу” для посту-
пового зростання майстерності юних спортсменів 
на наступних етапах багаторічного тренування; а 
одним із провідних завдань цих етапів є опануван-

ня технікою й тактикою гри [7, 8, 10]. А як було 
встановлено, у сучасних спортивних іграх технічна 
підготовка 6 – 12-річних гравців характеризується 
виконанням досить великих обсягів монотонних 
вправ із м’ячем; при цьому процес навчання тех-
ніці гри зводиться до демонстрації вправ тренером 
або більш дорослими спортсменами; а процес на-
вчання тактичним елементам – до роз’яснень „на 
пальцях”.

2. Традиційна підготовка гравців на І – ІІІ ета-
пах багаторічного тренування характеризується від-
сутністю застосування спеціальних комп’ютерних 
програм, ознайомлення з якими забезпечувало б 
спортсменів теоретичними знаннями (сприяло б 
озброєнню спортсменів теоретичними знаннями).

3. Використання приладів, що дозволяють 
оцінювати реакцію організму юних і дорослих 
спортсменів на навантаження, починається, пе-
реважно, з ІІІ етапу багаторічного тренування та 
носить фрагментарний і формальний характер: по-
казники, отримані за допомогою таких приладів, не 
застосовуються з метою корекції тренувального про-
цесу. Так, наприклад, ступінь сприйняття отриманої 
спортсменом на занятті інформації оцінюється тре-
нером лише візуально – без будь-яких приладів. Усе 
це свідчить про неефективність традиційної систе-
ми підготовки у сучасних спортивних іграх і дик-
тує необхідність розробки та впровадження нових 
підходів із застосування інформаційних технологій, 
використання яких значно підвищить якість трену-
вального процесу. Слід зазначити, що достатньо ак-
туальною є проблема застосування інформаційних 
технологій у футболі. Викладене вище спонукало 
до проведення серії експериментальних досліджень 
з наступною метою: на прикладі футболу розробити 
мультимедійну комп’ютерну програму та обґрун-
тувати ефективні схеми її використання на етапах 
початкової, попередньої базової та спеціалізованої 
базової підготовки. Згідно з метою дослідження, на 
базі Луганського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка було розроблено комп’ютерну 
навчальну програму „Основи відбору, навчання та 
тренування футболістів”, яка отримала відповідний 
гриф Міністерства освіти і науки України. Автор 
програми – І. Г. Максименко. Ця програма призна-
чена для футболістів різного віку та кваліфікації, 
студентів ВНЗ, тренерів й складається з двох час-
тин: теоретичної та тестової. Особливістю створе-
ної програми є те, що у теоретичній частині поряд із 
текстом містяться мультимедійні малюнки. Під час 
перегляду цих малюнків фігурки футболістів „ожи-
вають” і починають виконувати ту чи іншу вправу. 
Теоретична частина містить наступні глави: „Спор-
тивна орієнтація та відбір дітей для занять фут-
болом”, „Основи навчання техніці гри у футбол”, 
„Основи навчання тактиці гри у футбол”, „Керуван-
ня тренувальним процесом футболістів”. У главі 1 
„Спортивна орієнтація та відбір дітей для занять 
футболом” на основі аналізу матеріалів досліджень 
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців [1, 
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2, 8-10] охарактеризовано особливості відбору ді-
тей для занять футболом. Глава 2 „Основи навчан-
ня техніці гри у футбол” розробленої комп’ютерної 
програми відображує загальноприйняту класифі-
кацію та характеристики прийомів техніки гри, а 
також особливості навчання цим прийомам. Так, 
характеристика кожного прийому починається з 
детальної схеми (алгоритму) його виконання, після 
чого йде мультимедійний малюнок; далі подаються 
вправи, які слід застосовувати під час навчання; піс-
ля цього представлено типові помилки, що виника-
ють у процесі опанування цим прийомом. У главі 3 
представлено класифікацію всіх тактичних прийо-
мів та технологію навчання цим прийомам. У главі 
4 на основі експериментальних досліджень автора 
та узагальнення матеріалів літературних джерел 
надано рекомендації з планування тренувального 
процесу та контролю різних сторін підготовленос-
ті юних та кваліфікованих спортсменів. Відмінною 
рисою нашої програми також є й те, що після озна-
йомлення з теоретичною частиною та участі у се-
рії тренувальних занять спортсмен має можливість 
перевірити рівень знань за допомогою спеціальних 
тестів. Так, до кожної з теоретичних глав розробле-
но тестові завдання. Спортсмен під час розв’язання 
цих завдань повинен, по черзі відповідаючи на всі 
запитання, обирати один із трьох запропонованих 
варіантів відповідей. Після завершення тестування 
програма самостійно підраховує суму балів і ви-
ставляє оцінку за 5-тибальною шкалою (як за рівень 
знань з кожної глави, так і загальну оцінку), а також 
будує графік оцінювання відповідей.

В процесі експериментальних досліджень 
було обґрунтовано ефективні схеми використання 
розробленої програми на етапах початкової, попере-
дньої базової та спеціалізованої базової підготовки. 
Встановлено, що застосування таких комп’ютерних 
програм сприяє більш якісному оволодінню техні-
кою гри, розвиває тактичне мислення та підвищує 
рівень теоретичної підготовленості спортсменів ві-
ком 6 – 17 років.

Висновки:
1. Аналіз даних власних досліджень і мате-

ріалів літературних джерел дозволяє стверджувати, 
що у вітчизняних спортивних іграх проблему вико-
ристання інформаційних технологій розроблено не-
достатньо ефективно. Так, на етапах початкової та 
попередньої базової підготовки для навчання техні-
ці й тактиці гри практично не застосовують муль-
тимедійні комп’ютерні програми. Більшість із роз-
роблених комп’ютерних програм є неефективними. 
Використання приладів, що дозволяють оцінювати 
реакцію організму юних і дорослих спортсменів на 
навантаження, починається, переважно, з ІІІ етапу 
багаторічного тренування та носить фрагментар-
ний і формальний характер: показники, отримані 
за допомогою таких приладів, не застосовуються з 
метою корекції тренувального процесу. Так, напри-
клад, ступінь сприйняття отриманої спортсменом 
на занятті інформації оцінюється тренером лише 
візуально – без будь-яких приладів. 

2. Розроблено комп’ютерну навчальну про-
граму „Основи відбору, навчання та тренування 
футболістів” (автор – І. Г. Максименко). За резуль-
татами педагогічних експериментів обґрунтовано 
ефективність використання цієї програми в трену-
вальному процесі футболістів на етапах початко-
вої, попередньої базової та спеціалізованої базової 
підготовки. Встановлено, що застосування таких 
комп’ютерних програм сприяє більш якісному ово-
лодінню технікою гри, розвиває тактичне мислен-
ня та підвищує рівень теоретичної підготовленості 
спортсменів віком 6 – 17 років. Так, обґрунтовано 
оптимальну кількість часу, необхідного для ефек-
тивного використання в заняттях з 6 – 17-річни-
ми спортсменами комп’ютерних навчальних про-
грам. Установлено, що застосовувати навчальні 
комп’ютерні програми необхідно на початку трену-
вань упродовж 15 хв. Такі заняття слід проводити 
не більше двох – трьох разів на тиждень, при цьому 
демонстрація програм повинна супроводжуватися 
поясненнями та коментарями тренерів. У заняттях 
із початківцями необхідно використовувати матері-
ал комп’ютерних програм, рекомендований програ-
мою для ДЮСШ та пов’язаний із навчанням техніці 
гри, а також із оволодінням знаннями з курсу гігіє-
ни та з історії футболу. 

Подальшими дослідженнями передбачається 
встановити шляхи оптимізації процесу навчання 
техніці гри футболістів на етапі початкової під-
готовки на основі використання мультимедійних 
комп’ютерних програм.
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