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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to finding ways to optimize the training process 

of football players with the consequences of cerebral palsy (CP). It has been determined that testing the level of 
preparedness in the process of long-term preparation of disabled football players can be used as an auxiliary means 
of assessing the sportsmanship of football players in training and competitive activity. However, the current state of 
the control system in football for people with disabilities with cerebral palsy needs to be improved, primarily due to 
the different levels of motor capabilities of athletes in this nosology. The hypothesis of the study lies in the scientific 
prediction of the possibility of a significant improvement in the quality of many years of sports training for disabled 
soccer players with the effects of cerebral palsy by monitoring their level of preparedness.

Objective: The purpose of the study is to monitor and develop morphofunctional models and models of physical 
fitness of highly skilled football players with cerebral palsy based on the analysis of indicators, taking into account 
the motor capabilities of athletes (their sports classes).

Material and methods. Methods of theoretical analysis were used; generalization of practical experience on 
the system of control and modeling in team game sports; pedagogical testing; anthropometry; functional evaluation 
methods, modeling method; methods of mathematical statistics. The study involved 25 players with cerebral palsy, 
candidates for the national team of Ukraine. Athletes of the selected group have grades 5-8 of the adapted classifica-
tion of the International Sports Association of Cerebral Palsy (CP-ISRA) for CP-Football.

Results: The data of long-term studies allowed developing morphofunctional models and models of physical 
fitness of football players with cerebral palsy, taking into account the motor capabilities of athletes (their sports 
classes). The research results allow to improve the structure of the integrated control of football players with cere-
bral palsy. Based on the data obtained, an analysis of the direction of preparation and decision-making on the cor-
rection of the training process of disabled athletes in various structural formations of the annual macrocycle can be 
carried out.

Key words: players, cerebral palsy, functional and physical indicators, control, modeling.

Анотація
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена пошуку шляхів оптимізації тренувального процесу фут-

болістів із наслідками дитячого церебрального паралічу (ДЦП). Визначено, що проведення тестування рівня 
підготовленості в процесі багаторічної підготовки футболістів із ДЦП може використовуватись як допоміж-
ний засіб оцінки спортивної майстерності футболістів у навчально-тренувальній і змагальній діяльності. 
Проте сучасний стан системи контролю в футболі ДЦП потребує вдосконалення, що пов’язано, перш за все, 
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з різним рівнем рухових можливостей спортсменів даної нозології. Гіпотеза дослідження полягає у науково-
му передбаченні можливості суттєвого покращення якості багаторічної спортивної підготовки футболістів 
із наслідками ДЦП шляхом контролю їх рівня підготовленості. 

Мета дослідження – здійснити контроль й на основі аналізу показників розробити морфофункціональні 
моделі та моделі фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів із церебральним паралічем з 
урахуванням ступеня ураження опорно-рухового апарату (їх спортивних класів).

Матеріал і методи. Були використані методи теоретичного аналізу; узагальнення досвіду практичної 
роботи щодо системи контролю та моделювання в командних ігрових видах спорту; педагогічне тестуван-
ня; антропометрія; методи оцінки функціональних можливостей, метод моделювання; методи математичної 
статистики. В дослідженні взяло участь 25 футболістів із церебральним паралічем, кандидатів у збірну ко-
манду України. Спортсмени обраної групи мають 5-8 класи адаптованої класифікації Міжнародної асоціації 
спорту осіб із церебральним паралічем (CP-ISRA) для CP-Football. 

Результати: Дані багаторічних досліджень дозволили розробити морфофункціональні моделі та моделі 
фізичної підготовленості футболістів із церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження опор-
но-рухового апарату (їх спортивних класів). Результати проведених досліджень дозволяють вдосконалити 
структуру комплексного контролю футболістів із ДЦП. На підставі отриманих даних може здійснювати-
ся аналіз спрямованості підготовки й ухвалення рішень щодо корекції навчально-тренувального процесу 
спортсменів-інвалідів у різних структурних утвореннях річного макроциклу.

Ключові слова: футболісти, церебральний параліч, функціональні та фізичні показники, контроль, мо-
делювання.

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена поиску путей оптимизации тренировочного про-

цесса футболистов с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП). Определено, что проведение 
тестирования уровня подготовленности в процессе многолетней подготовки футболистов с ДЦП может ис-
пользоваться как вспомогательное средство оценки спортивного мастерства футболистов в учебно-трени-
ровочной и соревновательной деятельности. Однако современное состояние системы контроля в футболе 
ДЦП нуждается в совершенствовании, что связано прежде всего с различным уровнем двигательных воз-
можностей спортсменов данной нозологии. Гипотеза исследования заключается в научном предвидении 
возможности существенного улучшения качества многолетней спортивной подготовки футболистов с по-
следствиями ДЦП путем контроля их уровня подготовленности.

Цель исследования – осуществить контроль и на основе анализа показателей разработать морфофункци-
ональные модели и модели физической подготовленности высококвалифицированных футболистов с цере-
бральным параличом с учетом степени поражения опорно-дигательного аппарата (их спортивных классов).

Материал и методы. Были использованы методы теоретического анализа; обобщение опыта практической 
работы по системе контроля и моделирования в командных игровых видах спорта; педагогическое тестирова-
ние; антропометрия; методы оценки функциональных возможностей, метод моделирования; методы математи-
ческой статистики. В исследовании приняло участие 25 футболистов с церебральным параличом, кандидатов 
в сборную команду Украины. Спортсмены выбранной группы имеют 5-8 классы адаптированной классифика-
ции Международной ассоциации спорта лиц с церебральным параличом (CP-ISRA) для CP-Football.

Результаты: Данные многолетних исследований позволили разработать морфофункциональные модели 
и модели физической подготовленности футболистов с церебральным параличом с учетом степени пораже-
ния опорно-дигательного аппарата (их спортивных классов). Результаты проведенных исследований позво-
ляют усовершенствовать структуру комплексного контроля футболистов с ДЦП. На основании полученных 
данных может осуществляться анализ направленности подготовки и принятия решений по коррекции учеб-
но-тренировочного процесса спортсменов-инвалидов в различных структурных образованиях годичного 
макроцикла.

Ключевые слова: футболисты, церебральный паралич, функциональные и физические показатели, кон-
троль, моделирование.

Вступ. Сучасним командним 
іграм – баскетболу, волейболу, 
футболу притаманна поява та 
розповсюдження на основі кла-

сичних видів спортивних ігор ці-
лої низки їх різновидів. Однією 
з тенденцій розвитку командних 
спортивних ігор є зростання їх 

популярності на Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпій-
ських іграх та Всесвітніх іграх 
ветеранів (Мітова, 2016). Спор-
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практичний досвід отримав ґрун-
товне узагальнення, з'явилася 
можливість подальшої розробки 
цієї проблеми у паралімпійсько-
му футболі. 

Враховуючи складну структу-
ру спортивної підготовленості в 
командних ігрових видах спорту, 
фахівці пропонують комплексний 
підхід до оцінки підготовленості 
спортсменів, розуміючи під цим 
необхідність всебічного вивчення 
особистості та організму спортс-
мена з педагогічних, психологіч-
них і медико-біологічних позицій 
(Шамардин, 2012; Мітова, 2016; 
Костюкевич, 2017). Аналіз на-
уково-методичної літератури за-
свідчив, що, попри достатню роз-
робленість системи комплексного 
контролю в спорті (Костюкевич, 
2012; Шамардин, 2012; Мітова, 
2016; Овчаренко, 2017), в наш час 
залишаються серйозні проблеми з 
інтерпретацією одержаних даних 
та їх використанням у процесі 
управління тренуванням спортс-
менів з інвалідністю. Причини 
полягають у незабезпеченості 
дійсної комплексності оцінки та 
відсутності критеріїв, що дозво-
ляють оцінювати рівень різних 
аспектів підготовленості спортс-
менів з особливими потребами 
(Овчаренко, 2017). Не вивченим 
залишається питання адаптації 
або модифікації педагогічних тес-
тів й, у тому числі, створення но-
вих контрольних вправ для фут-
болу 7х7 (CP) й шкал оцінювання 
рівня підготовленості спортсме-
нів, які на ньому спеціалізуються 
(Мітова, 2016). На підставі цього 
неможливим є зіставлення почат-
кового стану спортсмена, стану 
на фоні тренувальних наванта-
жень і необхідного цільового ста-
ну. Також до теперішнього часу 
в системі підготовки футболістів 
із ДЦП проблемним залишається 
питання моделювання як проце-
су підготовки протягом річного 
циклу, так і окремих моделей під-
готовленості, морфофункціональ-
них моделей і моделей змагальної 
діяльності. Вищезазначене свід-

чить про актуальність обраного 
напряму дослідження.

Гіпотеза дослідження по-
лягає у науковому передбаченні 
можливості суттєвого покращен-
ня якості багаторічної спортивної 
підготовки футболістів із ДЦП 
шляхом контролю їх рівня під-
готовленості та орієнтації на мо-
дельні показники.   

Мета дослідження – здійсни-
ти контроль й на основі аналізу 
показників розробити морфо-
функціональні моделі та моделі 
фізичної підготовленості висо-
кокваліфікованих футболістів із 
церебральним паралічем з ураху-
ванням ступеня ураження опор-
но-рухового апарату (їх спортив-
них класів).

Матеріал та методи дослід-
ження. Дослідження проводи-
лося на базі наукової лабораторії 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
із залученням спортсменів-канди-
датів у паралімпійську збірну ко-
манду України в період 2012-2016 
р.р. Спортсмени обраної групи 
мають 5-8 класи адаптованої кла-
сифікації Міжнародної асоціа-
ції спорту осіб із церебральним 
паралічем (CP-ISRA) для CP-
Football. Всього у дослідженні 
взяло участь 38 футболістів з це-
ребральним паралічем, кандида-
тів у збірну команду України, яка 
останнє двадцятиріччя є лідером 
світового футболу 7х7. 

Використовувались такі ме-
тоди дослідження: теоретичний 
аналіз; узагальнення досвіду 
практичної роботи щодо систе-
ми контролю та моделювання в 
командних ігрових видах спорту; 
педагогічне тестування; антропо-
метрія; методи оцінки функціо-
нальних можливостей, метод мо-
делювання; методи математичної 
статистики.

Нами було здійснено конт-
роль морфофункціонального 
стану та рівня фізичної підготов-
леності футболістів. Для оцінки 
рівня морфофункціонального 
стану були виміряні такі показ-

тивний рух людей з інвалідніс-
тю – складова частина сучасного 
олімпійського руху, що об’єднує 
організації, спортсменів та ін-
ших осіб, у тому числі – людей з 
особливими можливостями й по-
требами. Такий підхід має місце 
у фундаментальних джерелах і 
наукових дослідженнях фахівців 
(Бріскін, 2001, 2014; Когут, 2007; 
Овчаренко, 2018).

Паралімпійській спорт як і 
спорт вищих досягнень створює 
могутній стимул для мобіліза-
ції резервних можливостей ор-
ганізму і дає надію людям, які 
мають важкі недуги або травми, 
подолати свої хвороби (Коваль-
ський, 2000; Овчаренко, 2015). На 
останніх Паралімпійських іграх 
2016 року у Ріо-де-Жанейро в 
програму змагань було включено 
6 видів командних спортивних 
ігор: баскетбол на візках (УОРА), 
волейбол сидячи (УОРА), гол-
бол (вади зору), регбі на візках 
(УОРА), футбол 5х5 (вади зору), 
CP-футбол 7х7. 

Серед вищеперелічених видів 
спортивних ігор, що культиву-
ються у системі спорту людей з 
інвалідністю, футбол спортсменів 
із захворюваннями церебральним 
паралічем посідає одне з провід-
них місць. Останнім часом про-
цес підготовки до змагань вима-
гає від футболістів з інвалідністю 
величезних витрат часу, залиша-
ючи все менше можливостей для 
відпочинку і повного відновлення 
фізичної роботоздатності. Тому 
подальший прогрес без оптиміза-
ції методики підготовки спортс-
менів з інвалідіністю у футболі 
практично неможливий. Недолік 
науково-методичної інформації 
для проведення навчально-тре-
нувальної роботи із зазначеним 
контингентом спортсменів нега-
тивно впливає на рівень навчаль-
но-тренувального процесу у сек-
ціях (Овчаренко, 2015). Сьогодні, 
коли в класичному футболі на-
копичився великий експеримен-
тальний матеріал (Костюкевич, 
2012, 2017; Шамардин, 2012), а 
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ники футболістів: довжина та 
маса тіла, обсяг грудної клітки 
(ОГК), сила м'язів кисті, життєва 
ємкість легенів (ЖЄЛ). За допо-
могою велоергометричного тес-
тування була визначена величи-
на максимального споживання 
кисню (МСК). Оцінка фізичної 
підготовленості здійснювалася 
за педагогічними  тестами: біг 10 
метрів, біг 50 метрів, біг 7x50 ме-
трів, стрибок вгору з місця, біг 12 
хвилин.

Результати дослідження. На 
основі отриманих в ході конт-
ролю даних та аналізу показників 
нами було розроблено морфо-
функціональні моделі та моделі 

фізичної підготовленості футбо-
лістів із церебральним паралічем 
з урахуванням рухових можли-
востей спортсменів (їх спортив-
них класів) (табл. 1 та табл. 2).

Представлені моделі мають 
три рівні. Перший рівень (ета-
лонна модель) відбиває результат 
показників фізичного стану фут-
болістів, які мають найменший 
ступінь ураження опорно-рухо-
вого апарату (згідно з 8 класом 
міжнародної спортивної класифі-
кації). Другий рівень (усереднена 
модель) відповідає показникам 
футболістів, які мають середню 
міру поразок опорно-рухового 
апарату (7 клас міжнародної кла-

сифікації). Третій рівень (міні-
мальна модель) визначає нижню 
межу показників фізичної підго-
товленості і фізичного розвитку 
футболістів із ДЦП, які мають 
найбільший ступінь ураження 
опорно-рухового апарату (5-6 
класи міжнародної класифікації). 

Досягнення таких результатів 
дає можливість тренерам здій-
снювати відбір до збірної коман-
да, а також визначати ефектив-
ність тренувального процесу на 
етапах річного циклу підготовки 
та на етапі підготовки до осно-
вних міжнародних змагань.

Застосування методу моде-
лювання у футболі людей з інва-
лідністю, як і в спорті здорових 
спортсменів, дозволить тренерам 
визначити ефективність проведе-
ного періоду тренування, отрима-
ти інформацію про стан футбо-
лістів на тренуваннях, в процесі 
відновлення і на підставі цього 
індивідуалізувати навантаження 
футболістів, коригувати навчаль-
но-тренувальний процес (Ша-
мардин, 2012; Костюкевич, 2012, 
2017). 

Дискусія. Аналіз спеціальної 
наукової літератури свідчить про 
достатню увагу фахівців щодо 
вдосконалення системи конт-
ролю у командних спортивних 
іграх (Николаенко, 2014; Тищен-
ко, 2017; Мітова, 2018). Однак не-
достатньо вивченим залишається 
визначення доцільності та спря-
мованості контролю тих чи інших 
характерних ознак притаманних 
паралімпійському виду футбо-
лу 7х7, й на цій основі розробки 
модельних характеристик різних 
сторін підготовленості. У науко-
во-методичній літературі багато 
праць було присвячено удоскона-
ленню навчально-тренувального 
процесу спортсменів з обмеже-
ними можливостями різної квалі-
фікації у командних спортивних 
іграх (Пітин, 2007; Заворотная, 
2008; Собко, 2014; Малойван, 
2012; Овчаренко, 2006-2018; Пі-
кінер, 2018 та ін.). Однак роз-
робці модельних характеристик 

Таблиця 1
Морфофункціональні моделі футболістів із церебральним 

паралічем з урахуванням ступеня ураження опорно-
рухового апарату (їх спортивних класів)

Тести

Мінімальна 
модель (для 
футболістів 
із 5-6 класів)

Усереднена 
модель (для 
футболістів 
із 7 класу)

Еталонна 
модель (для 
футболістів 
із 8 класу)

Маса тіла, кг 66,6 69,5 72,4
Довжина тіла, см 174,6 176,7 178,7

ОГК, см 91,6 93,8 96,1
ЖЄЛ, мл 4222 4525 4828

МСК, 
мл•хв •кг-1 44,9 48,8 52,6

Таблиця 2
Моделі фізичної підготовленості футболістів із 

церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження 
опорно-рухового апарату (їх спортивних класів)

Тести

Мінімальна 
модель (для 

футболістів з 
5-6 класів)

Усереднена 
модель (для 
футболістів 
з 7 класу)

Еталонна 
модель (для 
футболістів 
з 8 класу)

Біг 12 хв, м 2600 2800 3000 
Біг 10 м, с 1,88 1,85 1,80
Біг 50 м, с 6,80 6,60 6,50
Стрибок 
вгору, см 42,4 45,7 47,9

Біг 7x50 м, с 70,6 66,6 60,7
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приділялося недостатньо уваги, 
попри те, що у спорті здорових 
спортсменів розроблено модель-
ні характеристики техніко-так-
тичної і фізичної підготовленості 
спортсменів, моделі структурних 
одиниць макроциклу і моделі 
окремих тренувальних занять (Зе-
ленцов, 1985; Шамардин, 2002, 
2012; Костюкевич, 2012).

У спортивній практиці зустрі-
чаються три підходи до розробки 
модельних характеристик [Кос-
тюкевич, 2016]. Перший – коли у 
великої групи провідних спортс-
менів вимірюють комплекс показ-
ників і на підставі розрахунку се-
редніх значень складають модель 
підготовленості. Другий підхід 
– розробка моделі за найвищими 
показниками, зафіксованими у 
різних спортсменів однієї кваліфі-
кації та спеціалізації. Третій під-
хід полягає в тому, щоб розробити 
індивідуальну модель для кожного 
спортсмена, виходячи з його під-
готовленості. Отже третій підхід 
в паралімпійському футболі є най-
більш правильним, що обґрунто-
вується істотними віковими від-
мінностями (до складу футбольної 
команди  входять гравці від 18 до 
30 і більше років) та індивідуаль-
ною структурою фізичної підго-

товленості, що пов'язана з впли-
вом ряду чинників: генетичною 
обумовленістю, специфікою ігро-
вої діяльності (амплуа) і, найголо-
вніше, ступенем ураження опор-
но-рухового апарату, що обмежує 
їх рухові можливості. Тому для 
ефективного управління підготов-
кою індивідуальні модельні показ-
ники футболістів із церебральним 
паралічем, що враховують їх мо-
торні можливості (класи), мають 
більше значення, ніж середньо ко-
мандні. 

Висновки. Здійснено конт-
роль фізичної підготовленості 
та морфофункціонального стану 
висококваліфікованих футболіс-
тів із церебральним паралічем, 
що передбачає кількісну і якісну 
оцінку рівня підготовленості й є 
підґрунтям для діагностики стану 
спортсменів як необхідного ін-
формаційного елементу системи 
управління. На підставі отрима-
них даних може здійснюватися 
аналіз спрямованості підготовки 
й ухвалення рішень щодо корек-
ції навчально-тренувального про-
цесу спортсменів з інвалідністю 
у різних структурних утвореннях 
річного макроциклу.

Розроблено моделі трьох рів-
нів (мінімальна модель, усеред-

нена модель та еталонна модель), 
які враховують ступінь ураження 
опорно-рухового апарату спортс-
менів. Морфофункціональні мо-
делі містили показники довжини 
та маси тіла, окружності грудної 
клітини, життєву ємність легенів, 
максимальне споживання кисню. 
Моделі фізичної підготовленості 
футболістів із ДЦП розроблені 
за критеріями розвитку провід-
них фізичних якостей: швидкіс-
но-силові, стартова і дистанційна 
швидкість, загальна і спеціальна 
витривалість,.

Перспектива подальших до-
сліджень полягає у проведені 
контролю техніко-тактичної та 
психологічної підготовленості 
футболістів із ДЦП з метою роз-
робки модельних параметрів по 
цих показниках.  

Вдячності. Окрема подя-
ка тренерському складу збірної 
України з футболу ДЦП, керів-
ництву Укрцентру «Інваспорт» та 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
за підтримку і допомогу в орга-
нізації та проведенні досліджень.

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