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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ 
НА ТРАВІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ
Перепелиця Максим 1, Вознюк Тетяна2 

1 В інницький національний аграрний університет 
2 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

Анотації:
У статті розглядаються питання 

оцінки та розвитку тактичного 
мислення кваліфікованих хокеїстів на 
траві. Була розроблена комп’ютерна 
програма для оптимізації тактичної 
підготовленості, яка складалася з 
навчального та контрольного блоків. 
Практичне застосування 
контрольного блоку розробленої 
програми дозволило визначити 
динаміку тактичного (оперативного) 
мислення гравців у віковому аспекті 
та протягом етапу підготовки, 
виявити різницю формування 
тактичних знань у гравців різного 
амплуа. Методика використання 
навчального блоку програми 
упродовж підготовчого періоду дала 
можливість значно покращити рівень 
тактичного мислення кваліфікованих 
хокеїстів на траві.

Ключові слова: 
тактичне мислення, інноваційні 

методи, хокей на траві, кваліфіковані 
спортсмени

Іп іЬе агіісіе ІЬе чиезііопз 
ої* езіітаїіоп апсі сіеуеіоршепі 
ої* Іасїісаі іЬои§Ьі ої* зкіїїесі Ьоскеу 
ріауегз оп а £газз. ТЬе сотриіег 
рго£гат \уаз 4еуе1ореб 
їог оритігаїіоп ої* Іасіісаі 
ргерагесіпезз, \уЬісЬ сопзізіеб 
ої* есіисагіопаї апсі сопДоІ Ьіоскз. 
Ргасіїсаі арріісаііоп ої* сопігої Ьіоск 
о^ ІЬе сіеуеіоресі рго§гат аікшесі 
Іо беїїпе ІЬе сіупатісз ої* Іасїісаі 
(орегаїіуе) Йюи^Ьі ої*ріауегз іп ап 
а§е-о1с! азресі апсі <3игіп§ іЬе зіа^е ої* 
ргерагаїіоп, іо їїпсі оиі іЬе біїТегепсе 
ої* їогтіп£ ої* Іасіісаі кпоу/іесі^ез 
їог іЬе ріауегз ої* сііїГегеп! гоіез.
ТЬе теїЬосІ оГ ІЬе изе ої* ебисайопаї 
Ьіоск ої*іЬе рго§гат с!игіп§ зеШр 
Ііте епаЬіесі сопзісІегаЬІу іо ітргоуе 
іЬе ієуєі ої*іасіісаі іЬои^Ьі ої*зкіїїесі 
Ьоскеу ріауегз оп а §газз.

іасіісаі іЬои^Ьі, іппоуаііуе 
теіЬосіз, Ьоскеу оп а §газз, зкіїїесі 
зрогізтеп

В статье рассматриваются вопросьі 
оценки и развития тактического мьшіле 
ния квалифицированньїх хоккеистов на 
траве. Бьіла разработана компьютерная 
программа для оптимизации тактическої 
подготовленности, которая состояла 
ИЗ учебного И контрольного блоков. 
Практическое применение контрольного  ̂
блока разработанной программьі 
позволило определить динамику 
тактического (оперативного) мьішления 
игроков в возрастном аспекте и в теченнеґ 
зтапа подготовки, вьіявить разницу 
формирования тактических знаний 
у игроков разного амплуа. Методика 
использования учебного блока 
программьі в течение подготовительного 
периода позволила значительно 
улучшить уровень тактического 
мьішления квалифицированньїх 
хоккеистов на траве.

тактическое мьшіление, 
инновационньїе методьі, хоккей на тра 
квалифицированньїе спортсменьї

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованих спортсменів на сучасному етапі 
можлива без належного науково-методичного забезпечення. Практична спрямованість сш 
тивної науки розглядається ж  один з ключових принципів спеціальної підготовки. У загальї 
системі науково-методичного забезпечення визначено шість компонентів її реалізації: спор' 
но-педагогічний, організаційний, психологічний, медико-біологічний, інформаційний і мг 
ріально-технічний [7]. Кожен з них виконує певні функції у системі забезпечення підготої 
спортсменів різної кваліфікації. Питання удосконалення процесу тренувальної та змагань] 
діяльності за рахунок використання нових знань і технологій є системотвірною функцією сп< 
тивно-педагогічного забезпечення.

Зважаючи на те, що хокей на траві, та й загалом спортивні ігри, належать до ситуативі 
видів спорту, де провідна роль належить сенсомоторним механізмам, управління процесом 
готовки вимагає пізнання психофізіологічних можливостей спортсменів [1,6]. Успіх у грі м<
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за умови лише активного та творчого пристосування до швидко і несподівано мінливих 
, яке забезпечується в першу чергу високо розвиненим тактичним мисленням гравців. От- 

^  вивчення механізмів удосконалення тактичного мислення в спортивних іграх дасть можли- 
підвищити рівень спеціальної підготовленості гравців і збільшити ефективність змагаль- 

діяльності.
(.Аналіз останніх досліджень. У наукових працях багатьох науковців предметом дослі- 

ня є удосконалення тактичної підготовки, у тому числі й тактичного мислення. Аналіз 
вих публікацій останніх років свідчить про розв’язання поставленої мети шляхом широ- 

застосування інтерактивних технологій [5,9].
Науковими доробками різних дослідників була доведена ефективність застосування ком

ірних програм у тренувальному процесі спортсменів різних видів спорту. Так, С. И. Доро- 
[2] у своїх дослідженнях вивчав питання застосування комп’ютерного моделювання ігрово- 

»процесу в гандболі; С. С. Єрмаков [3] розглядав застосування комп’ютерних програм у під- 
овці гравців у спортивних іграх; А. А. Шахов [10] науково обгрунтував використання муль- 

дійної програми з метою підвищення тактичних знань юних дзюдоїстів, а В.О. Супруно- 
[8] -  для формування та підвищення рівня тактичного мислення у футболістів різного віку 

статті. Ьике А. МасОопаИ, Сіаге Ь. Міпаїїап [11] вивчали застосування комп’ютерних тестів 
визначення когнітивних здібностей гравців у регбі, 8аплш§а Иаіііап і ІоЬп Наупез [12] за- 

нували використання в начально-тренувальному процесі нової навчальної моделі гри 
Е Тасіісаі (ЗЕТ), В.О. Кашуба, Ю.О. Яхно, І.В.Хмельницька [4] узагальнили досвід вико- 

автоматизованих систем аналізу техніко-тактичних дій спортсменів у спортивних

| ї  Проведені нами дослідження поширюють можливість використання комп’ютерних про- 
[ для оптимізації тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів.
М ета дослідження -  розробити та експериментально обґрунтувати програму спеціальної 

говки, спрямовану на підвищення та оцінку рівня тактичного мислення гравців в хокеї на

Відповідно до мети дослідження розв’язувалися наступні завдання:
1. Розробити тестові завдання для комп’ютерної програми, яку можна використовувати для 

Іцавитку та оцінки тактичного мислення в хокеї на траві.
2. На основі даних комп’ютерного тестування визначити динаміку розвитку тактичного 

:лення хокеїстів на траві у віковому аспекті.
3. Розробити методику підвищення рівня тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на 
зі та визначити її ефективність.
Організація дослідження. Для визначення рівня тактичного мислення застосовувалося 
і’ютерне тестування, яке передбачало розв’язання тактичних завдань гравцями команд з 

ею на траві. Для проведення тестування була розроблена спеціальна комп’ютерна мульти- 
іа програма, яка дозволяла визначити ступінь розвитку тактичного мислення гравців різ- 

якваліфікації в хокеї на траві. Комп’ютерна мультимедійна програма була розроблена на ос- 
і системи УТезіег (уіщег Те$1іп£ Зиііе, Уегзіоп: 1.2). Вона дозволяє конструювати мультиме- 
гі завдання основних форм, використовуючи технологію зв’язування об’єктів ОЬЕ, створю- 
; банки таких завдань, візуалізувати результати тестування (протоколювання), вести статис-
г

Учасникам тестування було запропоновано 25 завдань (рис. 1), які представляли собою набір 
-х варіантів розв’язання модельної тактичної ситуації. Необхідно було обрати вірну відповідь 

Ізапропонованих варіантів, розв’язання завдань необхідно було завершити упродовж 5 хв.
При цьому тест використовується спортсменом як тренажер, для самоконтролю та безпосе- 
зо для контролю. У випадку використання спортсменом комп’ютерної програми в якості 

зажера після виконання тесту він отримує відомості про успішність своїх дій, а після закін-
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чення самоконтролю може знову повернутися до завдань, на які давав неправильні відповіді і 
спробувати знову відповісти. Для тренера тест служить для коригування навчально-тренуваль
ного процесу; використовується як засіб для контролю; а також як дидактичний засіб для на-; 
вчання; у тому числі для дистанційного навчання.

Виберіть правильну тактичну дію

*>*ч*<К* м

Рис. 1. Зображення тестового завдання програми (роздруківка з екрану комп ’ютера)

При розробці програми тестування були враховані загальні вимоги до складання тестів: ] 
ріативність змісту, однозначність відповіді, стислість завдань. Послідовність тестових зав 
визначалася за принципом: від більш простого до складного. И

Результати дослідження та їх обговорення. Будь-який педагогічний процес поз 
контролю, а особливо якщо це стосується однієї із сторін підготовленості спортсменів, 
п’ютерне тестування якості знань є інноваційною технологією оцінки якості підготовки ; 
Воно виступає однією з форм контролю тактичних знань у межах комплексної системи кс 
лю якості підготовки спортсменів і використовується разом з іншими вадами та формами і 
ролю.

У тактичній діяльності ефективність реалізації прийнятих рішень визначається мого 
і сенсомоторними факторами, тобто швидкістю рухових реакцій у відповідь на зміну 
обстановки і швидкістю виконання ігрових дій.

На початку дослідження комп’ютерне тестування пройшли 57 гравців з хокею на 
спортивна кваліфікація яких була: І розряд, кандидат в майстри спорту (КМС), майстри 
України (МСУ), всі вони належали до різних тренувальних груп. Отримані результати з 
ставлені в табл. 1.

Та
Рівень тактичної підготовленості хокеїстів на траві

за результатами комп’ютерного тестування т

Група п Вік Спортивна
кваліфікація

Кількість в Ш |  
вирішених заїШЦ

Спеціалізованої базової підготовки 17 15-16 і 49,2% 4 Ш
Підготовки до вищих досягнень 15 17-18 І-КМС 52,9%
Максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей 13 19-22 к м с - м с 58,9% Я|
Максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей 12 старше 

22 років м с 71,3% Щк
Як видно з табл. 1 кількість вірно вирішених завдань знаходиться в прямій з алея 

віку та спортивної кваліфікації гравців: найвищі результати тестування були отримані у* 
менів майстрів спорту (71,3%), а найнижчі у спортсменів 15-16 років, які виконали І 
ний розряд (49,2%).
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як всі залучені до тестування спортсмени вже мали спеціалізацію за ігровим амплуа, 
ваналізували отримані результати за цим критерієм (табл. 2).

Таблиця 2
Показники тактичної підготовленості хокеїстів на траві різного амплуа 

за результатами комп’ютерного тестування, %

| § '' Крупа
Ігрове ам плуа

нападники захисники півзахисники
центральні

півзахисники
Шйаяізованої базової підготовки 48,3 48,0 50,0 55,0
ІЩотовки до вищих досягнень 55,0 48,7 55 54,0
Бішмальної реалізації індивідуальних 
■ншвостей (до 22 років) 54,0 58,3 75,0 75,0

ршгамальної реалізації індивідуальних 
рйнвостей (старіш 22 років) 67,5 62,0 80,5 80,0

а. Аналіз даних табл. 2 дозволяє констатувати, що в кожній віковій категорії, найбільше пра- 
відповідей дають півзахисники (50-80,5%) та центральні півзахисники (55-80%), відпо- 

нижчі результати зафіксовані у нападників (48,3-67,5%) і захисників (48-62%). Зазначи- 
)що й за кількістю завершених завдань результати цих груп наближені одні до одних. Вра- 

зчи те, що найбільше тактичних завдань, які вирішують загальний результат спортивного 
ку, розв’язуються як раз в цих ігрових зонах, то й на перший план висувається 

іення тактичної підготовки захисників і нападників.
|  Аналізуючи отримані результати можна відзначити, що у спортсменів які належать до груп 

Завізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень показники різняться не 
їч н о , так само як між спортсменами різної кваліфікації етапу максимальної реалізації індиві- 

іьних можливостей (див. табл. 2). Проте, кількість вірно вирішених завдань спортсменів 
амплуа перших двох етапів підготовки, які брали участь у нашому дослідженні значно 

іається хокеїстам етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей.
Таким чином, комп’ютерне тестування дозволило нам вивчити динаміку розвитку тактич- 
мислення, а також проаналізувати отримані результати. Це стало підставою для створення 

звального блоку комп’ютерної програми для впровадження її в процес підготовки упродовж 
р^ормувального етапу дослідження.

Наша програма була спрямована на оптимізацію тактичної підготовки кваліфікованих хо- 
Іраеїстів на траві різного амплуа за рахунок застосування методів моделювання та програгауван- 
їда. У процесі тренувальних занять під час групової організації виконання тренувальних зав- 
Ілань, увага приділялася розвитку ігрового мислення гравців різних амплуа, особливо нападни- 
пгів і захисників.

Додатково перед початком тренувального заняття раз в тиждень, кожен гравець 15 хвилин 
§за допомогою мультимедійної програми розв’язував тактичні завдання під наглядом тренера.

Складні моменти обговорювалися спільно. До того ж, гравці мали можливість користуватися 
Кнавчальним блоком мультимедійної програми та самостійно підвищувати рівень тактичних 
Езнань.

Контрольна група готувалася до змагань за традиційною програмою без введення додатко
в и х  чинників.

Сформовані групи за результатами початкового тестування майже не відрізнялися як за за- 
|,  гальнокомандними, так і за показниками гравців різного амплуа (р>0,05). Зміни, які відбулися 

за час педагогічного експерименту наведені у табл. 3.
Позитивні зрушення у тестуванні тактичної підготовленості за час педагогічного експери

менту відбулися і в контрольній, і в експериментальній групі. Вважається, що така динаміка є 
природною для показників всіх видів підготовки на підготовчому періоді річного тренувально-
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го циклу. Однак, більш суттєво покращилися результати експериментальної групи, які за вихід
ними даними стали наближеними до 70%: загальнокомандні показники становили 71,4%, у пів
захисників вони покращилися на 8,2% і стали 76,2%, у центральних півзахисників -  72%, дещо 
менші були кінцеві результати нападників -  69,4%, у захисників результати були збільшені з 
53% до 69,4% (рис. 2).

Таблиця З
Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на граві 

протягом підготовчого періоду річного тренувального циклу

Група Етапи
дослідження

Показники ефективності розв’язання тактичних завдань, %
загально
командні нападники захисники півзахис

ники
центральні

півзахисники

Контрольна група

п 10 2 3 3 2
На початку 56,1 54,5 51,3 65,6 65,6
Наприкінці 58,9 56,7 54,5 66,3 67,0

Різниця 2,8 2,2 3,2 0,7 1,4

Експериментальна
група

п 10 3 3 2 2
На початку 55,7 53,0 49,5 68,0 65,0
Наприкінці 71,4* 69,4* 65,5* 76,2* 72,0*

Різниця 15,7 16,4 16 8,2 7
Примітка. * -  статистична достовірність

приріст резу^ь
ю

•4

Експериментальна група 

Контрольна група

Рис. 2. Приріст у  показниках вирішення комп ’ютерних тактичних завдань кваліфікованих хокеїстів
на траві (  %).

Таким чином, можемо стверджувати, що застосування в тренувальному процесі кол 
терної мультимедійної програми з підвищення рівня тактичної підготовленості ДОЗВОЛИЛО 1 
цям наблизитися до показників досвідчених висококваліфікованих хокеїстів на траві, щ о : 
тивно відбивається на ефективності їх змагальної діяльності.

Отже, для підвищення рівня тактичної підготовленості кваліфікованих спортсменів в я  
на траві варто використовувати інноваційні методи навчання -  мультимедійні комп’ 
програми, які мають ряд переваг перед традиційними способами формування тактичного! 
лення, таких, як зайятгя лекційного та семінарського типу, опрацювання спеціальної літ

:тті.
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г перегляд кіно матеріалів тощо. Основними аргументами.на-користь комп’ютерних 
згш навчання є: індивідуалізація, наочність, інтерактивність, можливість використання 
званих форм передачі інформації та реалізація самостійного навчання, що в кінцевому 

Цку відбивається на швидкості й якості засвоєння матеріалу.
роблений алгоритм формування тактичних знань і навичок та навчання тактичним взає- 
дозволяє подавати навчальний матеріал за рівнями складності з поетапним ускладнен- 
пюрових, часових і просторово-часових умов діяльності; покроковий контроль і корек- 

защують процес засвоєння навчально-тренувального матеріалу. Інтенсифікація трену- 
процесу в аспекті тактичної підготовки відбувається, у тому числі, за рахунок зміни 

юї організації тренування, застосування не тільки загальнокомандних і групових форм 
але й індивідуальних, автоматизованих.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Основні якості тактичного мислення 
зться в здатності спортсмена швидко сприймати, оцінювати, виокремлювати й опра- 

ати інформацію, істотну для вирішення тактичних завдань у грі, передбачати дії супер- 
та результат змагальних ситуацій, а головне -найкоротшим шляхом знаходити серед кіль- 

можливих варіантів рішень таке, яке з найбільшою ймовірністю вело б до успіху. Відсут- 
‘ високо розвинутого тактичного мислення призводить до допущення тактичних помилок. 
У результаті проведеного нами дослідження набули подальшого розвитку теоретичні поло- 

щодо застосування комп’ютерних технологій у тактичній підготовці кваліфікованих 
сменів у хокеї на траві. З ’ясовано, що рівень тактичної підготовленості залежить від ста- 

занять спортом і рівня спортивної кваліфікації. Так, найвищі показники під час комп’ютер- 
дїагностики були виявлені в старшій віковій групі спортсменів майстрів спорту України 

іе 22 років) -  в середньому 71,3%, а найнижчі -  49,2% в групі спеціалізованої базової під
давки у спортсменів 15-16 років, спортивної кваліфікації - 1 розряд.

Варто відзначити, що в середині кожної з груп, також є диференціація показників у залеж- 
від виконуваних гравцями функцій. Для всіх вікових груп найнижчі показники тактичної 
твленосгі визначені у нападників (від 48,3% до 67,5%) та захисників (від 48% до 62%).

| пробація запропонованої нами мультимедійної навчальної програми в різних групах 
зменів у хокеї на траві показала її доступність для досліджуваного контингенту та високу 
твність. Результати порівняльного педагогічного експерименту свідчать, що правильність 

іання комп’ютерних тактичних завдань випробуваними експериментальної групи покра
щся на 15,7% в загальнокомандному аспекті та зросла з 55,7% правильних рішень до 71,4%. 
:ж відбулися позитивні зміни у гравців різних амплуа: нападників на 16,4%, захисників на 
, півзахисників на 8,2%, центральних півзахисників на 7%.
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АНАЛІЗ ЗМ АГАЛЬНОЇ Д ІЯЛЬНО СТІ ПЛАВЦІВ-СПРИНТЕРГО
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Анотації:
Дослідження, розкрите у даній 

публікацій, присвячене визначенню 
впливу компонентів змагальної 
діяльності плавців на результат 
у спринті. З’ясовано, що резерв 
підвищення швидкості подолання 
дистанції 50 м вільним стилем полягає 
у покращенні функціональних 
компонентів, а саме у вдосконаленні 
різних механізмів 
енергозабезпечення: у дівчат -  
креатинфосфатного, у хлопців -  
гліколітичного.

Ключові слова: 
спортсмени-плавці, спринт, 

швидкісні можливості, вільний стиль

ТЬе гезеагсЬ, сіізсіозесі 
іп ІЇііз риЬІісабоп, із сіеуоїесі 
іо йіе беіїпШоп оГіЬе ітрасі 
оГ сотропепіз ої* сотреііііуе 
асііуіґу о ї  з\уіттегз оп гезиіі 
іп зргіпі її \уаз Гоипсі оиї іЬаї 
Йіе гезег/е Гог іпсгеазіп§ іЬе зрееб 
оп іЬе 50 т  ігеезіуіе сіізіапсе Ііез 
іп іЬе ітргоуетепі о£ іїіе йшсбопаї 
сошропепіз, патеїу, епЬапсіп§ 
уагіоиз тесЬапізтз о ї  епег§у 
зирріу: іп £Іг1з -  сгеаііпе 
рйозрЬаІе, іп Ьоуз -  §1усо1у1:іс.

з\уішшегз, зргіпі:, зреесі 
сараЬіІіІіез, ігеезїуіе

Исследование, представленное 
в данной публикаций, посвящено 
определению влияния компонентов 
соревновательной деятельности пловцощ 
на результат в спринте. Вияснено, 
что резерв повьішения скорости 
преодоления дистанции 50 м вольньїм 
стилем заключается в улучшении 
функциональньїх компонентов, а имеї 
в совершенствовании различньїх 
механизмов знергообеспечения: 
у девушек -  креатинфосфатного, 
у юношей -  гликолитического.

спортсменьї-пловцьі, спринт, 
скоростньїе возможности, вольний СТИ^І

Постановка проблеми. Бурхливе зростання спортивних результатів у плаванні на міжна 
родній та національній арені вимагають пошуку нових науково-обґрунтованих методів плаь 
вання і управління тренувальним процесом, а також шляхів підвищення ефективності змага 
ної діяльності.

Спортивні змагання в плаванні є тим головним елементом, який визначає всю систему піз 
готовки спортсменів. У змагальній діяльності відбувається максимальна реалізація можливос
тей плавців, співставлення рівня їхньої підготовленості, досягнення найвищих результатів, пе 
ремог, встановлення рекордів.

Змагальна діяльність плавців виключно інтенсивна й урізноманітнена значною кількіс 
тренувальних вправ на суші та в воді, виконаних із застосуванням змагального методу. У зв’* 
ку з цим, змагання -  це потужний засіб стимуляції адаптаційних реакцій плавців та підвищеь 
їхньої інтегральної підготовки, яка об’єднує весь комплекс техніко-тактичних, фізичних та пси-1! 
хологічних здібностей в єдину систему, спрямовану на досягнення найвищих результатів ((Мах
новський К. П., 1986; Платонов В. М., 2011).
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