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Annotation
Introduction and objective of the research. The research is devoted to searching the ways to optimize the training 

process and increase the effectiveness of competitive activities in team sports games using the modern approaches de-
velopment to the work organisation of national teams of Ukraine, taking into account highly skilled athletes migration. 
The basic components of the training technology, algorithm, which are necessary for migration factors considering and 
application for the successful performance of the sports games national teams of Ukraine on the international arena are 
determined.

The hypothesis of the study is the scientific forecast for performance results improving of national teams of Ukraine 
in team sports games on the international arena basing on the given technology.

The objective of the study is to form a technology for the preparation of the national teams of Ukraine in team 
sports games, taking into account highly skilled athletes migration (as exemplified by basketball).

Material and methods. Research group: basketball men’s and women’s teams of Ukraine (U-18, U-20, national). 
The following research methods are used in the work: analysis and generalization of scientific and methodological 
literature, Internet network data; retrospective analysis and generalization of the practical training experience in the 
training of highly skilled athletes in basketball; pedagogical observations, theoretical modeling.

Results: Materials about the problematics for preparation of national teams from team sports games are researched 
and interpreted. The foreign experience and achievements of domestic experts are summarized, the algorithm is pro-
posed as a component of the preparation technology for Ukrainian national teams and its approximate matrix of practi-
cal implementation basing on the factors of highly skilled athletes migration in order to form rational approaches to the 
training process and the teams preparation for official competitions (basing on basketball).

Key words: team sport games, basketball, technology, preparation, algorithm, migration, role.

Анотація
Вступ і мета дослідження. Дослідження присвячені пошуку шляхів оптимізації навчально-тренуваль-

ного процесу і підвищенню ефективності змагальної діяльності в командних спортивних іграх за рахунок 
формування сучасних підходів до організації роботи національних збірних команд України з урахуванням 
міграції висококваліфікованих гравців. Визначено основні складові технології підготовки, алгоритм, який 
необхідний для врахування чинників міграції та застосування з метою успішного виступу збірних команд 
України зі спортивних ігор на міжнародній арені.

Гіпотеза дослідження полягає у науковому передбаченні покращення результатів виступів збірних ко-
манд України у командних спортивних іграх на міжнародній арені на основі представленої технології.

Мета дослідження – сформувати технологію підготовки збірних команд України в командних спортив-
них іграх з урахуванням міграції висококваліфікованих спортсменів (на прикладі баскетболу).

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ
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Матеріал і методи. Контингент дослідження: чоловічі та жіночі збірні команди України з баскетболу 
(U-18, U-20, національні). В роботі застосовано наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення на-
уково-методичної літератури, даних мережі «Інтернет»; ретроспективний аналіз та узагальнення досвіду 
практичної роботи з підготовки висококваліфікованих спортсменів у баскетболі; педагогічні спостережен-
ня, теоретичне моделювання.

Результати. Досліджено й інтерпретовано матеріал з питань проблематики підготовки національних 
збірних команд з командних спортивних ігор. Узагальнено закордонний досвід і доробок вітчизняних фа-
хівців, запропоновано алгоритм як компонент технології підготовки українських збірних команд та його 
орієнтовну матрицю практичної реалізації на основі урахування чинників міграції висококваліфікованих 
спортсменів з метою формування раціональних підходів до навчально-тренувального процесу і підготовки 
команд до офіційних змагань (на матеріалі баскетболу).

Ключові слова: командні спортивні ігри, баскетбол, технологія, підготовка, алгоритм, міграція, амплуа.

Аннотация
Введение и цель исследования. Исследования посвящены поиску путей оптимизации учебно-тренировоч-

ного процесса и повышению эффективности соревновательной деятельности в командных спортивных играх 
за счет формирования современных подходов к организации работы национальных сборных команд Украины 
с учетом миграции высококвалифицированных игроков. Определены основные составляющие технологии 
подготовки, алгоритм, который необходим для учета факторов миграции и применения с целью успешного 
выступления сборных команд Украины по спортивным играм на международной арене.

Гипотеза исследования состоит в научном предвидении улучшения результатов выступления сборных ко-
манд Украины в командных спортивных играх на международной арене на основании представленной техно-
логии.

Цель исследования – сформировать технологию подготовки сборных команд Украины в командных спор-
тивных играх с учетом миграции высококвалифицированных спортсменов (на примере баскетбола).

Материал и методы. Контингент исследования: мужские и женские сборные команды Украины по баскет-
болу (U-18, U-20, национальные). В работе применялись следующие методы исследования: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, данных сети Интернет; ретроспективный анализ и обобщение опыта 
практической работы по подготовке высококвалифицированных спортсменов в баскетболе; педагогические 
наблюдения, теоретическое моделирование.

Результаты. Исследовано и интерпретировано материал по вопросам проблематики подготовки нацио-
нальных сборных команд по командным спортивным играм. Обобщен иностранный опыт и вклад отечествен-
ных специалистов, предложен алгоритм как компонент технологии подготовки украинских сборных команд и 
его ориентированную матрицу практичной реализации на основе учета факторов миграции высококвалифи-
цированных спортсменов с целью формирования рациональных подходов к учебно-тренировочному процессу 
и подготовке команд к официальным соревнованиям (на материале баскетбола).

Ключевые слова: командные спортивные игры, баскетбол, технология, подготовка, алгоритм, миграция, 
амплуа.

Вступ. Розвиток спортивних 
ігор в Україні має низку проблем, 
що його  супроводжують та іс-
нують в командних видах спор-
ту (Мітова, Малойван, Кіреєв, 
2012; Тищенко, 2014; Шамардин, 
2018). Попри істотну втрату ма-
совості, скорочення і нестабіль-
ність фінансування, зниження 
рівня кваліфікації тренерських 
кадрів і рівня фінансування ди-
тячо-юнацького спорту, усклад-
нення стосовно якості матеріаль-

но-технічної бази (застарілість, 
відсутність планових ремонтів і 
відповідного обладнання) та її до-
ступності (внаслідок підвищення 
вартості оренди спортивних спо-
руд), додались сучасні тенденції 
у напрямку обговорення пріори-
тетності видів спорту в країні, 
розробці критеріїв ефективності 
змагальної діяльності виключно 
на показниках результативності 
у відповідності до фінансування 
виду спорту тощо (Білогур, 2015; 

Борисова, Сушко, 2016).
Через характерні особливості 

економічного становища в Укра-
їні найбільш суттєво страждають 
саме командні спортивні ігри 
(гандбол, волейбол, водне поло, 
баскетбол, футзал), певне виклю-
чення складає лише футбол. Не-
зважаючи на традиційно високі 
досягнення у цих видах спорту за 
часів СРСР саме представників 
українського походження, на сьо-
годнішній день, через малоефек-
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Гіпотеза дослідження по-
лягає у науковому передбаченні 
можливостей покращення ре-
зультатів виступів збірних команд 
України у командних спортивних 
іграх на основі за представленої 
технології.

Мета дослідження – сфор-
мувати алгоритм технології під-
готовки збірних команд України 
у командних спортивних іграх з 
урахуванням чинників міграції 
висококваліфікованих спортсме-
нів (на прикладі баскетболу).

Матеріал і методи дослід-
ження. Контингент дослідження: 
чоловічі і жіночі збірні команди 
України з баскетболу (U-18, U-20, 
національні).

Методи дослідження: аналіз і 
узагальнення науково-методичної 
літератури, даних мережі «Інтер-
нет»; ретроспективний аналіз і 
узагальнення досвіду практичної 
роботи з підготовки висококвалі-
фікованих спортсменів у спортив-
них іграх; педагогічні спостере-
ження, теоретичне моделювання.

Організація дослідження: 
систематизовано й інтерпрето-
вано матеріали комплексних на-
укових груп з проблематики під-
готовки національних збірних 
команд з баскетболу в Україні і в 
світі за 2015-2019 рр. Узагальне-
но закордонний досвід і запропо-
новано узагальнену технологію 
підготовки українських збірних 
команд на основі урахування чин-
ників міграції з метою формуван-
ня раціональних підходів до на-
вчально-тренувального процесу.

Результати дослідження. 
Важливим і значущим чинником 
на етапах підготовки до вищих 
досягнень і максимальної реаліза-
ції індивідуальних можливостей 
спортсменів є врахування кількіс-
но-якісних показників і рівня зма-
гальної практики висококваліфі-
кованих баскетболістів. На основі 
фундаментальних досліджень те-
орії спорту та системи підготовки 
спортсменів (Платонов, 2015) і 
власних педагогічних спостере-
жень запропоновано можливість 

диференціювання рівнів змагаль-
ної діяльності в баскетболі з ура-
хуванням їх ієрархії (Сушко, До-
рошенко, 2016 ):

- перший рівень – змагальна 
діяльність у тренувальному про-
цесі (ігрові вправи, навчальні 
ігри, двосторонні ігри);

- другий рівень – товариські та 
контрольні ігри, змагальна діяль-
ність у передсезонних або інших 
турнірах, які не мають статусу 
офіційних змагань;

- третій рівень – офіційні зма-
гання національного або між-
народного рівнів (національний 
чемпіонат або Кубок; європейські 
кубкові турніри, чемпіонати Єв-
ропи та світу, Олімпійські ігри, 
тощо). 

Процес підготовки до офіцій-
них змагань національного або 
міжнародного рівнів має вира-
жену специфіку, яка обумовлена 
практичною неможливістю за-
безпечити єдність тренувального 
процесу для всіх гравців коман-
ди без виключення. Основними 
чинниками, що унеможливлюють 
практичну єдність підготовки, є 
спортивний травматизм, зниже-
ний поточний рівень спортивної 
форми, контрактні зобов’язання 
перед професійними клубами або 
лігами тощо.

Глобальні процеси, які мають 
істотний вплив на підготовку та 
змагальну діяльність висококва-
ліфікованих баскетболістів, приз-
водять до підвищеного травма-
тизму, необхідності виступів за 
національні збірні команди або 
закордонні професійні баскет-
больні клуби. У сукупності це 
значно ускладнює присутність 
гравців-лідерів на навчально-тре-
нувальних зборах з метою якісної 
підготовки до офіційних змагань. 
Вивчення досвіду підготовки про-
відних національних збірних ко-
манд Європи і світу з баскетболу 
свідчить, що досить поширеною 
є практика, коли переважна біль-
шість гравців (80-90 % складу ко-
манди) починає виконувати про-
граму навчально-тренувальних 
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тивну систему багаторічної під-
готовки і неврахування сучасних 
тенденцій розвитку спортивних 
ігор в світі, Україна пишається 
лише поодинокими ефективними 
виступами, а не стабільними ре-
зультатами наших команд з ігро-
вих видів спорту. 

Дослідження вітчизняних фа-
хівців зі спортивних ігор (Доро-
шенко, 2013; Костюкевич, 2014; 
Мітова, Малойван, Кіреєв, 2012; 
Тищенко, 2014; Шамардин, 2018) 
та закордонний досвід (Arrietaa, 
Torres-Undaa, Gila, Irazusta, 2015; 
Maguire, 2005) свідчать про наяв-
ну можливість подолання кризи 
за рахунок зміни організаційно-
методичних підходів у підготов-
ці молодого покоління (резерву 
національних збірних команд) 
і висококваліфікованих гравців 
та урахування чинників міграції 
спортсменів і тренерів, що без-
посередньо впливає на бажаний 
результат (Сушко, 2017; Berdejo-
del-Fresno, González-Ravé, 2014). 
Незважаючи на стан розвитку 
командних спортивних ігор, в 
Україні зростають обдаровані 
талановиті спортсмени, які до-
сягають успіху і демонструють 
високі спортивні результати в за-
кордонних лігах Європи і світу, 
виступають за провідні профе-
сійні клуби. У відповідності до 
календарів змагань (ФБУ, 2016), 
за яким відбуваються виступи 
національних збірних команд, 
доцільно відповідно формувати 
підготовчий процес і враховувати 
один з основних чинників глоба-
лізації сучасного спорту – мігра-
цію спортсменів у професійних 
клубах і, як наслідок, їх можли-
ву «натуралізацію» в подальшо-
му (Andersen, Houlihan, Ronglan, 
2015; Ritzer, 2004).

Вищезазначене свідчить про 
актуальність обраного напряму 
дослідження, тому що попри про-
блемні питання, українські гравці 
– представники спортивних ігор, 
спроможні гідно конкурувати на 
міжнародній арені і демонстру-
вати гідні та стабільні результати.
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зборів, а інші, 10-20 %, беруть 
участь в підготовці на подальших 
етапах – у навчально-тренуваль-
них зборах, у тренувальному про-
цесі, у турнірах, які передують 
офіційним змаганням. Такий стан 
речей обумовлює необхідність 
створення педагогічної техноло-
гії, яка дозволила б компенсувати 
різний початковий рівень спор-
тивної підготовленості високо-
кваліфікованих баскетболістів і 
їх оптимальну інтеграцію в по-
казники загальнокомандної під-
готовленості на конкретну дату 
початку офіційних змагань.

На рисунку 1 наведено уза-
гальнену схему взаємозв’язку 
передумов для формування тех-
нології підготовки висококвалі-
фікованих гравців у спортивних 

іграх до офіційних змагань на 
основі врахування кількісно-якіс-
них показників і рівнів змагаль-
ної практики.

Аналіз вищенаведеної схеми, 
результати педагогічних спосте-
режень та опитування тренерів 
збірних команд України з баскет-
болу різних вікових груп, статі, 
аналіз матеріалів комплексних 
наукових груп дозволяють сфор-
мулювати основні складові пе-
дагогічної технології підготовки 
висококваліфікованих баскетбо-
лістів до офіційних змагань з ура-
хуванням чинників глобалізації 
спорту вищих досягнень. Важли-
во зазначити, що, крім чинників 
міграції висококваліфікованих 
баскетболістів і тренерів, до скла-
дових глобалізації спорту вищих 

досягнень науковці також відно-
сять: 

1) міграція спортсменів і тре-
нерів призводить до їх концентра-
ції в кращих професійних клубах 
або лігах, що автоматично підви-
щує рівень внутрішньої команд-
ної конкуренції;

2) комерціалізацію змагань і 
професіоналізацію гравців;

3) соціалізацію спортсменів, 
тренерів і значну політизацію 
спорту вищих досягнень;

В основу формування алгорит-
му педагогічної технології підго-
товки висококваліфікованих грав-
ців у командних спортивних іграх 
до офіційних змагань (чемпіона-
ти Європи, світу, Ігри Олімпіад) 
покладено спеціальні принципи 
спортивного тренування (Плато-

Рис. 1. Узагальнена схема передумов для формування технології підготовки 
висококваліфікованих гравців у спортивних іграх до офіційних змагань на основі 

врахування кількісно-якісних показників і рівнів змагальної практики
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нов, 2014). Принципово новими 
підходами вважаємо пропозиції 
поєднання і застосування відпо-
відної спрямованості навчально-
тренувального процесу на основі 
врахування чинників міграції ви-
сококваліфікованих спортсменів, 
можливостей їх «натуралізації»– 
отримання громадянства Укра-
їни з метою отримання можли-
вості виступів за провідні клубні 
українські команди і національну 
збірну України. Нижче цей науко-
вий матеріал представлено з ура-
хуванням наукових напрацювань 
визнаних сучасних вітчизняних і 
закордонних фахівців: науковців і 
практиків.

На рисунку 2 наведено уза-
гальнену схему алгоритму педа-
гогічної технології підготовки ви-
сококваліфікованих спортсменів 
у спортивних іграх до офіційних 
змагань (на матеріалі національ-
ної збірної команди України з 

баскетболу).
На відміну від класичних схем 

підготовки висококваліфікованих 
спортсменів до офіційних зма-
гань, у представленому алгоритмі 
підготовки виокремлюємо такі 
складові:

- диференціація складу коман-
ди і її розподіл на типологічні 
групи (основний склад, регулярна 
заміна, розширений склад, пер-
спективний резерв) для оптиміза-
ції підготовки гравців і команди в 
цілому з урахуванням амплуа, по-
точного рівня майстерності грав-
ців і кількісно-якісних показників 
змагальної практики відповідних 
рівнів: клубного, національного, 
міжнародного;

- нові, принципово відмінні 
підходи до планування підготов-
ки команди до офіційних змагань, 
які враховують певну ротацію 
складу гравців, які беруть участь 
у тренувальних зборах:

а) на етапі підготовки до ви-
щих спортивних досягнень;

б) на етапі максимальної реа-
лізації індивідуальних можливос-
тей спортсменів; 

- індивідуалізація підготовки 
висококваліфікованих гравців, 
які грають в національних чем-
піонатах інших країн і не мають 
можливості брати участь у тре-
нувальних зборах команди для 
підготовки до офіційних зма-
гань внаслідок дії контрактних 
зобов’язань з професійним клу-
бом або лігою;

- застосування інновацій-
них методів управління підго-
товкою висококваліфікованих 
баскетболістів за допомогою 
комп’ютерних програм аналізу 
результатів змагальної діяльності 
(«LiveStat» та ін.), вивчення офі-
ційних протоколів ігор і статисти-
ки на офіційних сайтах змагань, 
спостереження за процесом під-

© Сушко Р., Дорошенко Е., 2019

Рис. 2. Алгоритм педагогічної технології підготовки висококваліфікованих 
спортсменів у командних спортивних іграх до офіційних змагань (на 

матеріалі національної збірної команди України з баскетболу)
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готовки, його оперативне обгово-
рення, консультації, обмін думка-
ми спортсменів і тренерів та ін. 
(«Skype», «Wiber», «WhatsApp» 
та ін.).

- використання модельно-ці-
льового підходу в процесі індиві-
дуальної підготовки висококвалі-
фікованих гравців та в підготовці 
основного складу команди, ви-
користання модельних трену-
вальних завдань як інструменту 
побудови процесу підготовки ви-
сококваліфікованих баскетболіс-
тів до офіційних змагань, основи 
яких викладено В. Костюкевичем 

(Костюкевич, 2014);
- інтеграція індивідуальної 

підготовленості висококваліфіко-
ваних гравців і основного скла-
ду команди, який брав участь у 
тренувальних зборах, у відповід-
ні показники загальнокомандної 
готовності до офіційних змагань.

- практична реалізація рівня 
загальнокомандної підготовле-
ності та його оперативна корекція 
в змагальній діяльності на офіцій-
них міжнародних змаганнях ви-
щого рівня – чемпіонатах Європи 
та світу, Іграх Олімпіад;

- експертна оцінка результа-

тів з використанням алгоритму 
спеціального аналізу показників 
змагальної діяльності в команд-
них спортивних іграх, який роз-
роблено Е.Ю. Дорошенком [До-
рошенко, 2013], а саме:1) аналіз 
ефективності виконання команд-
них схем ведення гри: в атаці, в 
захисті, в перехідних режимах 
змагальної діяльності; 2) аналіз 
ефективності виконання групо-
вих взаємодій в атаці, в захисті, 
в перехідних режимах змагальної 
діяльності; 3) аналіз ефективнос-
ті виконання індивідуальних дій 
в атаці, в захисті, в перехідних 

Таблиця 1
Орієнтовна матриця практичної технології планування підготовки команди до офіційних змагань 

протягом макроциклу з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень
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рв Навчально-тренувальні збори
№

 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5 I II III IV

1 * - - - - о * - - - + + + +
2 * * - - - л+о * - - - в в + +
3 * * - - - р - - * - + + в в
4 * * - - - п - - - * + + + +
5 * * * - - л+о * - - - в в + +
6 - * * - - р - * - - + + + +
7 - * * - - рс - - * - + + + +
8 - * * - - рс - - * - + + + +
9 - * * - - рс - - * - + + + +
10 - * * - - п - - - * + + + в
11 - * * * - о * - - - + + + +
12 - - * * - л+о * - - - + + + +
13 - - - * - рс - - * - + + в +
14 - - - * - рс - - * - + + в +
15 - - - - * л+о * - - - в в + +
16 - - - * * л+р - * - - + + + +
17 - - - - * рс - - * - + + + +
18 - - - - * л+п - - - * + + + в

Примітки: амплуа (№1-№5) – розігрувач, атакувальний захисник, легкий форвард, важкий форвард, цен-
тровий відповідно; * – позначка відповідності гравця до визначення; + – присутність на навчально-трену-
вальному зборі; в ‒ відсутність на навчально-тренувальному зборі; I-IV ‒ номер навчально-тренувальних 
зборів; л – статус «легіонера»; о – основний склад; р – регулярна заміна; рс – розширений склад; п – пер-
спективний резерв
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режимах змагальної діяльності; 
4) аналіз ефективності виконан-
ня техніко-тактичних дій у стан-
дартних положеннях; 5) хроноло-
гічний аналіз розвитку гри: 1–4 
тайми – 10 хвилин (3 + 5 + 2); 6) 
аналіз ефективності ігрових дій у 
різних зонах майданчика: зона за-
хисту, центральна зона, зона ата-
ки; лівий і правий фланги захисту 
та атаки; 7) аналіз вирішальних 
моментів гри.

Стосовно її кількісно-якісних 
показників доцільно диференці-
ювати склад команди на окремі 
групи (гравці основного складу; 
гравці, які регулярно виходять 
на заміну; гравці, які епізодично 
виходять на заміну; гравці, які 
складають перспективний резерв 
національної збірної команди) 
(табл. 1). 

У таблиці 1 наведено матрицю 
педагогічної технології підготов-
ки національної збірної команди 
до офіційних змагань протягом 
макроциклу з урахуванням впли-
ву чинників глобалізації спорту 
вищих досягнень.

В основу створення пред-
ставленого зразка матриці педа-
гогічної технології підготовки 
національної збірної команди до 
офіційних змагань у макроциклі 
покладено врахування основно-
го та суміжного амплуа гравців 
при плануванні навчально-тре-
нувальних зборів, участі в турні-
рах і подальшого виступу на офі-
ційних міжнародних змаганнях. 
Запропоновано поділ гравців за 
кількісно-якісними показниками 
змагальної практики відповідних 
рівнів на чотири групи: 

 - гравці основного складу ко-
манди (як правило, 5-6 гравців, 
які можуть розпочати матч залеж-
но від запланованих на конкретну 
гру тактичних схем і особливос-
тей змагальної діяльності гравців 
команди суперника); 

- гравці, які регулярно ви-
ходять на заміну (2-3 гравці, які 
істотно впливають на змагальну 
діяльність команди в кожному 
матчі);

- гравці розширеного складу 
команди (баскетболісти, які за-
лучаються до гри у конкретних 
ігрових ситуаціях, або з метою 
отримання ігрового досвіду);

- гравці, які входять до групи 
перспективного резерву (гравці, 
які отримують практику трену-
вальної та змагальної діяльності 
в межах зборів у складі даної ко-
манди з метою набуття досвіду і 
залучення до основного складу в 
перспективі). 

Дискусія. Обґрунтованими 
доцільно вважати протиріччя на-
укової дискусії стосовно особ-
ливостей ефективного плануван-
ня підготовчого процесу (Міто-
ва, Малойван, Кіреєв, 2012; Ти-
щенко, 2014; Шамардин, 2018) і 
проблемності врахування впливу 
змінних процесів глобалізації 
спорту вищих досягнень у повно-
му обсязі (Chung J., Hwang S., 
Won D., 2015; Huang F., Hong F., 
2015; Maguire J., 2005). Науков-
ці, які вивчають питання якісної 
підготовки спортсменів та особ-
ливості організації навчально-
підготовчого процесу, як важливу, 
виокремлюють інформацію сто-
совно кількісно-якісних показни-
ків змагальної практики гравців 
та їх реальної можливості взяти 
участь у підготовці команди (До-
рошенко, 2013; Платонов, 2015). 
Неявка гравців на збори, навіть з 
поважних причин, ставить під за-
грозу повноцінність підготовчого 
процесу для національної збір-
ної команди, яка є обмеженою в 
часі на формування боєздатного 
колективу, спроможного діяти 
ефективно і злагоджено (Борисо-
ва, Сушко, 2016; Сушко, 2017). 
Спеціалісти, які проводять до-
слідження стосовно особливос-
тей, модельних характеристик, 
вимог відбору на різних етапах 
підготовки спортсменів, підтвер-
джують необхідність універсалі-
зації гравців стосовно амплуа як 
сучасну вимогу до високого рів-
ня майстерності (Козина, 2011; 
Сушко, Дорошенко, 2016), що на 
наш погляд, є підґрунтям для за-

стосування гнучкого підходу до 
готовності врахування впливу 
процесів міграції, представлено-
го у технології підготовки націо-
нальних збірних команд (Сушко, 
2017). Незважаючи на дискусій-
ність її положень зауважимо, що 
іноземні фахівці вивчають пере-
ваги врахування чинників глоба-
лізації спорту і вже тривалий час 
напрацьовують етапи планування 
підготовчого процесу саме на та-
кій основі, що підтверджено як їх 
науковим доробком, так і резуль-
татами виступів команд на офі-
ційних міжнародних змаганнях 
(Robson S., Simpson К., Tucker 
L., 2013; Uchida Y., Mizuguchi N., 
Honda M., Kanosue K., 2014).

Висновки. 
1. Аналіз науково-методичної 

літератури і результатів дослід-
жень фахівців галузі фізичної 
культури і спорту стосовно фор-
мування педагогічної технології 
підготовки українських збірних 
команд в умовах глобалізації 
спорту вищих досягнень показав, 
що командні спортивні ігри про-
тягом останніх десятиліть зазна-
ли кардинальних змін і можуть 
ефективно розвиватись лише з 
урахуванням дії глобальних чин-
ників, серед яких особливе місце 
посідає міграція висококваліфі-
кованих спортсменів. Такий стан 
речей потребує модифікованих 
підходів до побудови системи 
підготовки, відповідного науко-
вого обґрунтування, змістовного 
компоненту підготовки і норма-
тивних засад її організації.

2. Розроблена педагогічна 
технологія підготовки націо-
нальних збірних команд до офі-
ційних міжнародних змагань 
на основі врахування чинників 
міграції спортсменів містить об-
ґрунтований підхід до вивчення 
питань планування навчально-
тренувальної роботи збірних ко-
манд і має спростити відповідні 
організаційні неузгодженості. До 
початку формування плану підго-
товки тренер має володіти інфор-
мацією про кількісні показники 

© Сушко Р., Дорошенко Е., 2019
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участі гравців у тренувальному 
і змагальному процесі, а саме: 
кількість тренувань у тижневому 
мікроциклі, погодинний еквіва-
лент занять, переважну спрямо-
ваність підготовчого процесу на 
етапі прибуття в збірну, кількість 
зіграних офіційних матчів за 

останній місяць, рівень чемпіо-
нату (турнірів), середню кількість 
часу, проведеного на майданчику, 
показники ефективності техніко-
тактичних дій тощо.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів.

Перспектива подальших до-
сліджень полягає у розробці ін-
дивідуальних програм підготовки 
гравців-кандидатів у збірну Укра-
їни в командних спортивних іграх 
з урахування процесів міграції 
спортсменів.
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