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Оцінювання ефективності виконання 
захисних дій юними футболістами 14 років
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ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Анотації:
Визначено інформативності окре-
мих морфофункціональних та пси-
хофізіологічних параметрів. Мета 
- оцінювання ефективності захис-
них дій юних футболістів та обґрун-
тування їх використання в системі 
контролю за тактичною підготовле-
ністю гравців. Розроблені критерії 
оцінок. Вони придатні для кількісної 
оцінки інтегрального коефіцієнту 
ефективності захисних дій, морфо-
функціонального і психофізіологіч-
ного розвитку організму спортсме-
нів. Побудовані моделі множинної 
регресії дають можливість кількісно 
визначати рівень оволодіння юни-
ми футболістами захисними так-
тичними діями.

Степаненко В.М.  Оценка эффектив-
ности выполнения оборонительных 
действий юными футболистами 14 лет. 
Определена информативность отдельных 
морфофункциональных и психофизиоло-
гических параметров. Цель - оценивание 
эффективности защитных действий юных 
футболистов и обоснование их использо-
вание в системе контроля за тактической 
подготовленностью игроков. Разработа-
ны критерии оценок. Они пригодны для 
количественной оценки интегрального 
коэффициента эффективности защитных 
действий, морфофункционального и пси-
хофизиологического развития организма 
спортсменов. Построенные модели мно-
жественной регрессии дают возможность 
количественно определять уровень овла-
дения юными футболистами защитными 
тактическими действиями.

Stepanenko V.M. The peculiarities of 
formation effective execution of pro-
tective tactical actions of the young’s 
footballers 14 years old. It is defi ned in-
forming separate morphological functional 
and psychophysiological parameters. The 
purpose - an estimation of effi ciency of 
protective actions of juvenile football play-
ers and a justifi cation their use in a moni-
toring system behind tactical readiness of 
players. Tests of estimations are devel-
oped. They are suitable for a quantitative 
assessment of integrated effectiveness 
ratio of protective actions, morphological 
functional and psychophysiological de-
velopment of an organism of sportsmen. 
Constructed models of a multiple regres-
sion enable quantitatively to defi ne a level 
of mastering by juvenile football players 
protective tactical actions.
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Вступ. 1

Питання дослідження особливостей змагальної 
діяльності та факторів, що визначають її ефективність, 
найбільш глибоко вивчені на прикладі атакуючих дій як 
висококваліфікованих, так і юних футболістів (1, 3, 8).

Напрямки, що стосуються захисних дій та факторів, 
що обумовлюють їх ефективність у юних футболістів, 
не висвітлені належним чином, хоч, і очевидно, 
що через відмінності морфофункціональних та 
психофізіологічних можливостей, вони можуть значно 
відрізнятися від показників дорослих спортсменів. 

Багато авторів (3, 5, 6, 8) відмічають великий 
вплив на ефективність виконання тактичних дій 
юних футболістів психофізіологічних особливостей 
(оперативного мислення, швидкості прийняття 
рішення, об’єму поля зору, швидкості реакції на 
рухомий об’єкт, врівноваженості психіки, рухливості 
нервових процесів, об’єму та переключення уваги, 
здібностей до зміни рішень в необхідний момент тощо). 
Але у зв’язку з тим, що важливість психофізіологічних 
особливостей у відмічених дослідженнях визначалась 
в основному по відношенню до атакуючих дій, 
з’являється необхідність у спеціальних дослідженнях 
спрямованих на визначення специфічних 
психофізіологічних особливостей, що обумовлюють 
ефективність виконання захисних функцій.

Поряд із цим відмічається, що ефективність 
захисних дій кваліфікованих футболістів залежить 
також від морфологічних особливостей гравців 
(довжини тіла, довжини нижніх кінцівок, маси тіла, 
обхвату стегна, маси нижньої кінцівки та стегна) (9). В 
той же час в доступній нам літературі ми не знайшли 
даних про ступінь впливу вказаних особливостей 
на ефективність виконання захисних дій у юних 
футболістів.
1 © Степаненко В.М., 2009

Аналіз науково-методичної літератури (1, 6, 8) 
дав нам можливість стверджувати про відсутність у 
вітчизняній та доступній нам іноземній літературі 
відомостей про ступінь та характер впливу 
морфофункціональних та психофізіологічних 
особливостей юних футболістів на ефективність 
виконання ними захисних тактичних дій.

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у визначенні морфо-

функціональних та психофізіологічних особливостей, 
що обумовлюють ефективність захисних тактичних 
дій і на цій основі – вдосконалення процесу підготов-
ки юних футболістів 14 років.

 Методи та організація дослідження. Для досяг-
нення цілей були використані наступні методи дослі-
джень: аналіз літературних джерел та досвіду передової 
практики, педагогічне спостереження, педагогічне тес-
тування, морфофункціональні методики (визначення 
аеробних, анаеробних можливостей, антропометрія), 
рефлексометрія, методи математичної статистики. 

У ході першого етапу дослідження основна увага 
була приділена вивченню стану питання по даній про-
блемі у науково-методичній літературі, обґрунтований 
підбір методів та розроблена технологія проведення 
тестування. На другому етапі був проведений констату-
ючий експеримент по визначенню морфофукціональ-
ної та психофізіологічної обумовленості ефективності 
захисних тактичних дій юних футболістів 14 років.

В дослідженні приймали участь юні футболісти 14 
років, що займаються на відділенні футболу НВК с. 
Щасливе, Бориспільського району. Загальна кількість 
юних спортсменів, які взяли участь у дослідженнях, 
склала 19 чоловік.
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Результати досліджень. 
Основним завданням досліджень стало визначен-

ня інформативності окремих морфофункціональних 
та психофізіологічних параметрів з метою оцінюван-
ня ефективності захисних дій юних футболістів та об-
ґрунтування їх використання в системі контролю за 
тактичною підготовленістю гравців.

В результаті проведеного дослідження, нами було 
розроблено систему оцінювання рівня морфофункці-
онального та психофізіологічного розвитку і ефектив-
ності захисних тактичних дій футболістів 14-ти років.

Аналіз літератури та результати досліджень свід-
чать про те, що змагальна діяльність футболістів 
проходить за умов постійних змін техніко-тактичних 
ситуацій, при значному дефіциту часу та необхіднос-
ті терміново приймати рішення в складних умовах 
(протидії з боку суперника). На фоні значної напру-
ги спортсмену доводиться переробляти інформацію, 
програмувати дії, приймати рішення. Тому значне 
місце в критеріях оцінки характеристик відводиться 
морфофункціональним та психофізіологічним осо-
бливостям розвитку організму хлопчиків-підлітків.

За результатами констатуючого експерименту 
встановлено, що з великої кількості контрольних по-
казників тільки 7 мають істотний вплив на ефектив-
ність виконання захисних дій в умовах змагальної ді-
яльності футболістів 14-ти років.

Отримані результати дали можливість створити 
шкалу оцінювання, яка може використовуватись при 
контролі, визначенні амплуа та комплектуванні ігро-
вих ліній в процесі підготовки футболістів 14-ти ро-
ків. Оцінка визначених характеристик проводилась за 
спеціальною шкалою згідно з якою за середній рівень 
вияву того чи іншого показника приймалось середнє 

його значення (2). Рівень «вище середнього» та «ниж-
че середнього» визначався за формулою X+0,5σ  або 
X-0,5σ , низький або високий – за формулою X+1,5σ  
та X-1,5σ відповідно. Високими вважались результа-
ти, що перевищують середній результат групи (табл. 
1, 2).

Визначення відповідного фактичного рівня морфо-
функціональних та психофізіологічних характеристик, 
а також інтегрального коефіцієнту ефективності за-
хисних дій дає можливість формувати збірні команди 
з футболу для участі у змаганнях різного рівня, а також 
здійснювати відбір спортсменів з метою комплектуван-
ня ігрових ліній та визначення основного складу на кон-
кретну гру. Окрім того запропонована система оцінок 
може бути інформативною основою для об’єктивного 
контролю за рівнем розвитку особливостей, що обу-
мовлюють ефективність виконання захисних дій в умо-
вах змагальної діяльності футболістів 14 років.

Необхідно відмітити, що не у всіх випробовува-
них футболістів зафіксовані необхідні результати. 
Одні спортсмени демонстрували високі показники з 
окремих (декількох) характеристик, і тільки одиниці 
демонстрували оптимальне поєднання морфофункці-
ональних і психофізіологічних особливостей та інте-
грального коефіцієнту ефективності захисних дій.

Відмічене співвідношення особливостей впливає 
на рівень інтегральних коефіцієнтів ефективності за-
хисних дій та, у кінцевому результаті, багато в чому 
визначає успішність виступу у змаганнях.

Розбалансування морфофункціональних та пси-
хофізіологічних особливостей розвитку організму та 
інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій 
з критеріями оцінювання виділених характеристик є 

Таблиця 1
Критерії оцінювання морфофункціональних та психофізіологічних особливостей розвитку організму 

спортсменів 14 років відділення футболу навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=19)

№ Показники, одиниці 
вимірювання

Бали
1

низький

2
нижче серед-

нього

3
середній

4
вище серед-

нього

5
високий

1

Індекс зниження 
абсолютної анаеробної 
фосфагенної потужності, 
у.о.

>12,7 12,6 – 8,6 8,5 – 4,5 4,4 – 0,4 О,3<

2 Латентний період складної 
реакції, мс. >457,7 457,6 – 398,9 398,8 – 340,2 340,1 – 281,3 281,2<

3
Період упередження у 
тесті реакції на рухомий 
об’єкт (режим 1), мс.

>201,4 201,3 – 166,2 166,1 – 131,2 131,1 – 96,1 96<

4

Відношення періоду 
упередження до періоду 
запізнювання у тесті 
реакції на рухомий об’єкт 
(режим 1), у.о.

>2,5 2,4 - 2 1,9 – 1,7 1,6 – 1,3 1,2<

5 Гострота та швидкість 
зорових сприймань, мс. >854,3 854,2 – 722,9 722,8 – 591,7 591,6 – 460,4 460,3<

6 Відносна анаеробна фос-
фагенна потужність, Вт/кг. <11,4 11,5 – 12,4 12,5 – 13,3 13,4 – 14,3 14,4>

7 Анаеробна потужність 
(51-60 с. роботи), Вт. <477,7 477,8 – 604,7 604,8 – 731,7 731,8 – 858,7 858,8>
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Таблиця 2
Оцінювання інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій спортсменів 14 років відділення футболу 

навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=19)

Вік, років

Бали
1

низький

2
нижче серед-

нього

3
середній

4
вище серед-

нього

5
високий

14 <5,1 5,2 – 7,4 7,3 – 9,7 9,8 – 12 12,1>

Таблиця 3
Результати множинного регресійного аналізу інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій 
футболістів 14-ти років з морфофункціональними та психофізіологічними характеристиками

Вільний член
Коефіцієнти регресії

R
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7

11,47 -0,13 -0,01 -0,07 -0,11 -0,0006 0,44 0,0003 0,92

Незалежні 
перемінні Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

Таблиця 4
Показники, що ввійшли до рівняння регресії футболістів 14 років

Незалежні 
перемінні Показники

Х1 Індекс зниження абсолютної анаеробної фосфагенної потужності
Х2 Латентний період складної реакції (середній)
Х3 Період упередження у режимі 1 (середній)
Х4 Відношення періоду упередження до періоду запізнювання у режимі 1 (середній)
Х5 Гострота та швидкість зорових сприймань (середній)
Х6 Відносна анаеробна фосфагенна потужність
Х7 Анаеробна потужність (1-10с роботи)

основою індивідуалізації підготовки та корекції недо-
ліків у розвитку організму спортсменів, в процесі їх 
підготовки.

Для подальшого вивчення особливостей, що фор-
мують ефективне ведення захисних дій юними футбо-
лістами були побудовані моделі множинної регресії.

Загальний вид розрахованих регресійних моделей 
виглядає наступним чином:

 Y = a0 + K1X1 + K2X2 … + KnXn,

де Y – інтегральний коефіцієнт ефективності захис-
них дій;

a0 – вільний член;
K1-Kn – коефіцієнти регресії;
X1-Xn – незалежні змінні.
Основними показниками, що визначають ефек-

тивне виконання захисних дій юними футболістами 
14-ти років, згідно результатів наших досліджень, є 
відносна анаеробна фосфагенна потужність, індекс 
зниження анаеробної потужності та відношення пері-
оду упередження до періоду запізнювання у тесті ре-
акції на рухомий об’єкт (режим 1). (табл. 3, 4).

До рівняння регресії також увійшли показники 
латентного періоду складної реакції (середній), пері-
оду упередження (у тесті реакції на рухомий об’єкт 

(режим 1)), гостроти та швидкості зорових сприймань 
(середній показник) та потужність останніх 10с робо-
ти у 60-ти секундному стрибковому тесті

Внесення отриманих результатів у формулу рів-
няння регресії дає можливість кількісно точно визна-
чити рівень оволодіння юними футболістами захис-
ними тактичними діями.

Наприклад, юний футболіст у 14 років, має на-
ступні показники: Індекс зниження абсолютної анае-
робної фосфагенної потужності Х1=0,2 у.о., латентний 
період складної реакції (середній) Х2=273,1 мс, період 
упередження у тесті реакції на рухомий об’єкт (ре-
жим 1) Х3=95 мс, відношення періоду упередження 
до періоду запізнювання у режимі 1 (середній) Х4=1.1 
у.о., гострота та швидкість зорових сприймань (серед-
ній) Х5=455,2 мс, відносна анаеробна фосфагенна по-
тужність Х6=14,5 Вт/кг, анаеробна потужність (1-10с 
роботи) Х7=875,1 Вт - демонструє інтегральний КЕ 
захисних дій, що дорівнює 8,31 у.о. Отриманий ним 
результат свідчить про те, що оволодіння захисними 
тактичними діями цього спортсмена у даний період 
знаходиться на середньому рівні (дивись табл. 2).

Окрім того, визначення інтегрального коефіцієн-
ту ефективності захисних дій з використанням даних 
рівнянь регресії дає можливість прогнозувати цей ре-
зультат у різні вікові періоди.
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Висновки.
1. Для кількісної оцінки інтегрального коефіцієнту 
ефективності захисних дій та морфофункціонального 
і психофізіологічного розвитку організму розроблені 
критерії оцінок. Встановлено, що подібна оцінка 
рівня розвитку організму футболістів та їх спор-
тивних результатів дозволяє об’єктивно оцінювати 
потенційні резервні можливості юних спортсменів 
для прогнозування ефективного виконання захис-
них дій у процесі змагальної діяльності.

2. Побудовані нами моделі множинної регресії да-
ють можливість кількісно точно визначити рівень 
оволодіння юними футболістами захисними тактич-
ними діями. Окрім того, визначення інтегрального 
коефіцієнту ефективності захисних дій з викори-
станням даних рівнянь регресії дає можливість про-
гнозувати цей результат у різні вікові періоди.
Подальші дослідження будуть спрямовані на роз-

робку засобів навчання захисним тактичним діям та 
експериментальне обґрунтування їх застосування з 
метою вдосконалення процесу тактичної підготовки 
юних футболістів.
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