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Annotation
Introduction and purpose of the ﬆudy. Modern sport, as it develops, needs to review and change the organization features of the educational process at diﬀerent ﬆages of long-term training of sportsmen. One of the directions
of such changes is to improve the tactical preparedness of players. Therefore, the aim of the ﬆudy was to determine
the components of tactical thinking of volleyball players by diﬀerent means of mathematical modeling.
Material and methods. The ﬆudy involved 90 volleyball players aged 14 and older. The method of group consideration of arguments was used to identify the components of tactical thinking.
Research results. According to the results of mathematical modeling, we found that the components of tactical
thinking of volleyball players of diﬀerent ages included the properties of space and time perception, the control of
speed ﬆrength and the diﬀerentiation of muscular eﬀort, the function of operational thinking and the CNS properties: functional mobility and balance of nervous processes.
Conclusions. The results showed the need for changes in the organization of the training process of volleyball
players at diﬀerent ages based on the identiﬁed components of tactical thinking. The process of training players
should be organized in such a way as to have the maximum impact on the identiﬁed components of tactical thinking.
Key words: volleyball, operative thinking, coordination abilities, functional mobility of nervous processes.
Анотація
Вступ і мета дослідження. Сучасний спорт, у міру свого розвитку, потребує перегляду та змін в особливостях
організації навчально-тренувального процесу на різних етапах багаторічної підготовки. Одним із напрямків
таких змін є вдосконалення тактичної підготовленості гравців, а саме, – розвитку рівня ігрового розуміння, таких
компонентів гри, як тактичне мислення у захисті та нападі. Саме тому метою дослідження було – визначити
компоненти тактичного мислення волейболістів різного амплуа засобами математичного моделювання.
Матеріали та методи: В дослідженні взяли участь 90 волейболістів 14 років і старше. Під час дослідження
були використані: аналіз спеціальної наукової літератури; антропометрія, діагностика когнітивних і
сенсомоторних, нейродинамічних властивостей (діагностичні ІТ комплекси «Inteﬆ» і «Діагност-1»), комплексні
тести для визначення фізичної підготовленості, психомоторних властивостей спортсменів, методи математичної
статистики і математичного моделювання – метод групового врахування аргументів.
Результати дослідження: За результатами математичного моделювання ми встановили, що до компонентів
тактичного мислення волейболістів різних вікових періодів увійшли властивості до просторово-часового
сприйняття, контролю швидкісної сили і диференціації м’язових зусиль, функція оперативного мислення та
генетично-детерміновані властивості ЦНС: функціональна рухливість і врівноваженість нервових процесів.
© Артеменко Б., Гринько Т., 2022
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Висновки: Отримані результати засвідчили необхідність змін в організації навчально-тренувального процесу
волейболістів у різні вікові періоди на основі виявлених компонентів тактичного мислення. Зокрема, виявлена
необхідність організовувати процес підготовки гравців з максимальним впливом на виявлені компоненти
тактичного мислення.
Ключові слова: волейбол, оперативне мислення, координаційні здібності, функціональна рухливість
нервових процесів.
Аннотация
Введение и цель исследования. Современный спорт по мере развития требует пересмотра и изменений
в особенностях организации учебно-тренировочного процесса на разных этапах многолетней подготовки
спортсменов. Одним из направлений таких изменений является усовершенствование тактической
подготовленности игроков. Именно поэтому целью исследования было – определить компоненты тактического
мышления волейболистов различного средства математического моделирования.
Материал и методы: В исследовании приняло участие 90 волейболистов 14 лет и старше. Для выявления
компонентов тактического мышления использовался метод группового учета аргументов.
Результаты исследования: По результатам математического моделирования мы установили, что в компоненты
тактического мышления волейболистов разных возрастных периодов вошли свойства пространственновременного восприятия, контроля скоростной силы и дифференциации мышечных усилий, функция оперативного
мышления и свойства ЦНС: функциональная подвижность уравновешенность нервных процессов.
Выводы: Полученные результаты засвидетельствовали необходимость изменений организации учебнотренировочного процесса волейболистов в разные возрастные периоды на основе выявленных компонентов
тактического мышления. Организовывать процесс подготовки игроков таким образом, чтобы было максимальное
влияние на выявленные компоненты тактического мышления.
Ключевые слова: волейбол, оперативное мышление, координационные возможности, функциональная
подвижность нервных процессов.

Вступ. Проблеми оптимізації
процесу підготовки спортсменів
у різних видах спорту залишаються актуальними, як для науковців-теоретиків, так і практиків, – у зв’язку з поступовим
наближенням до межі можливостей людини, постійною зміною
соціально-економічних, екологічних факторів, появою нових технологій і підходів до отримання
інформації та її інтерпретації [1,
2]. Відомо, що у спортивних іграх
успішність спортсменів визначається не тільки добре розвиненими фізичними якостями, атлетичною будовою тіла, високими
показниками нейродинамічних
властивостей, а й значною мірою
– швидкістю прийняття адекватного рішення у кожній ігровій
ситуації та можливостями гравця
ефективно його реалізувати. В результаті у тренувальний процес з
метою кращого сприйняття та розуміння тактики гри вводяться навчальні моделі та модельні характеристики змагальної діяльності
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спортсменів. Передбачалося, що
до структури тактичної підготовленості волейболістів різного
віку входять різновиди мислення,
нейродинамічні властивості та
певні види координаційної підготовленості гравців різного віку.
Проте, розробка лише модельних характеристик кваліфікованих спортсменів та їх змагальної
діяльності не дає повних відповідей на питання головних компонентів, які визначають успішність
гри таких гравців. Вирішенням
даної проблеми, як зазначають
Ю.А. Горчанюк [3] та Т.В. Шпак
[4], може стати комплексне моделювання як змагальної діяльності,
так і спеціальної підготовленості,
психофізіологічних характеристик спортсмена тощо. В той же
час, багато науковців при обробці
експериментальних даних користуються кореляційним чи факторним аналізом, залишаючи поза
увагою інші види математичної
статистики та моделювання, застосування яких могло б підвищи-

ти рівень інтерпретації отриманої
інформації. Хоча на матеріалах
різних досліджень доведена ефективність використання методу
групового урахування аргументів
за умови неповної інформації та
малої вибірки даних [5, 6]. Загалом застосування моделювання в
спорті – це гостра проблема, яка
викликає інтерес фахівців різних
спортивних напрямів [7-11]. Саме
тому ми вважаємо досить актуальним для практики та теорії спорту
виявлення компонентів тактичного мислення волейболістів різного
віку за допомогою методу групового урахування аргументів, адже
на матеріалах різних досліджень
доведена важливість такого мислення гравців у спортивних іграх
[12, 13].
Мета дослідження – визначити компоненти тактичного мислення волейболістів різного віку
методом групового урахування
аргументів.
Матеріал і методи дослідження. Під час дослідження були
© Артеменко Б., Гринько Т., 2022
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використані: аналіз спеціальної
наукової літератури; антропометрія, діагностика когнітивних і
сенсомоторних, нейродинамічних властивостей (діагностичні ІТ комплекси «Inteﬆ» і «Діагност-1») [14, 15], комплексні
тести для визначення фізичної
підготовленості, психомоторних
властивостей спортсменів [16, 17,
18], методи математичної статистики [19] і математичного моделювання – метод групового врахування аргументів [6].
Дослідження
здійснювалися на базі волейбольних команд
СК «Сумихімпром» м. Суми, СК
«Фаворит» м. Лубни, ВК «ІмпексагроСпорт» м. Черкаси, що були
представниками чемпіонату України серед команд суперліги, ВК
«СумДу» м. Суми – волейбольної
команди на базі Сумського державного університету, що є представником чемпіонату України
серед команд вищої ліги, ДЮСШ
№ 2 м. Суми і СДЮСШОР № 2
м. Полтава. В дослідженні взяли
участь 90 волейболістів різного віку. Результати дослідження
було оброблено за допомогою
комп’ютерного блоку програм
Microsoft Excel. З метою аналізу
отриманих результатів досліджень
були використані такі статистичні
показники: середнє арифметичне
значення (X), стандартне відхилення (SD). Значущість відмінностей показників вибірок визначалася за параметричним критерієм
t-Стьюдента. Якщо розрахункове
значення було більше граничного,
то різниця між вибірками статистично значуща (р<0,05) [20]; а також метод групового врахування
аргументів [6].
Результати дослідження.
Під час визначення компонентів тактичного мислення волейболістів різного віку було використано метод групового урахування
аргументів, розробником якого
являється О.Г. Івахненко [6]. При
застосуванні багаторядного алгоритму МГУА відбувається поступове ускладнення моделей шля© Артеменко Б., Гринько Т., 2022

хом імітації процесу їх масової
селекції. Генерується множина
моделей першого ряду селекції у
вигляді моделей опорного вигляду, які поєднують в собі попарну
комбінацію показників масиву
вихідних даних (МВД). В результаті отримуємо ієрархічне поєднання локальних моделей, що забезпечує оптимальну складність
та якість ідентифікації функціональної залежності масиву вихідних даних. На другому етапі
визначалась впливовість параметрів моделей. Значення «вагових»
коефіцієнтів розраховувались за
формулою:
де Wi – «ваговий коефіцієнт»
і-го параметра моделі; Fi – част-
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кова похідна моделі за і-м параметром; n – кількість показників
МВД, які використано в якості
параметрів моделей [5].
Аналізуючи отримані результати математичного моделювання, ми виявили, що до структури
тактичного мислення у нападі та
захисті волейболістів різного віку
увійшли досить подібні компоненти, лише з різними коефіцієн-

тами їх впливовості (табл. 1-2).
До структури тактичного
мислення у нападі волейболістів різного віку із найбільшими
«ваговими» коефіцієнтами увійшли різновиди координаційних
здібностей, оперативне мислення та показник функціональної
рухливості нервових процесів.
Отримані особливості структури
тактичного мислення у нападі волейболістів різного віку на основі
«вагових» коефіцієнтів за МГУА
дають підстави стверджувати про
необхідність використання у навчально-тренувальному процесі
засобів впливу як на психофізіологічні компоненти забезпечення
рухової діяльності гравців, так і
на координаційні можливості [20,
21]. В той же час, із літературних
джерел відомо, що ФРНП та ВНП
є генетично детермінованим [15],
а отже, може бути використаним
як критерій відбору на різних етапах спортивного вдосконалення.
Враховуючи отримані компоненти, що увійшли до структури
тактичного мислення у захисті
волейболістів різного віку, можемо констатувати, що виявлені
досить подібні компоненти. І це
підтвердження того, що різновиди тактичного мислення гравців
працюють як єдина психофізіологічна система забезпечення ігрової

Таблиця 1
Компоненти тактичного мислення у нападі волейболістів
різного віку на основі «вагових» коефіцієнтів за МГУА, n=90
Компоненти

14-15
років
(n=25)
Вікові групи

Тактичне мислення у нападі
Здібність до сприйняття часу
Здібність до орієнтування у просторі
Оперативне мислення
Здібність до контролю швидкісної сили та диференціації м’язових зусиль
ФРНП
ВНП

16-17
років
(n=25)

18-19
років
(n=21)

20-25
років
(n=19)

23%

22%

-

20%

35%

32%

12%

14%

20%

16%

44%

22%

24

24%

21%

-

-

-

17%
-

19%
23%
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Таблиця 1
Компоненти тактичного мислення у захисті волейболістів
різного віку на основі «вагових» коефіцієнтів за МГУА
Компоненти

14-15 16-17 18-19 20 років
років років років і старше
Вікові групи (n=25) (n=25) (n=21) (n=19)

Тактичне мислення у захисті
Оперативне мислення
21%
14%
Здібність до контролю швидкісної сили та диференці31%
17%
ації м’язових зусиль
Здібність до орієнту25%
42%
вання у просторі
Здібність до сприйняття часу
16%
ФРНП
ВНП
-

діяльності, а отже мають подібну
структуру. Встановлено, що здібність до контролю швидкісної
сили і диференціації м’язових
зусиль як компонент тактичного
мислення у захисті представлений
у всіх вікових періодах, що пояснюється необхідністю виконувати
різкі переміщення та стрибки. Також майже у всіх вікових групах
представлений такий компонент,
як властивість ЦНС до сприйняття
часу, наявність якого можна пояснити необхідністю точно сприймати швидкість польоту м’яча
після подач та нападаючих ударів,
а також швидко реагувати – діяти
у відповідь. Як до структури тактичного мислення у нападі, так і
до тактичного мислення у захисті
увійшли ФРНП, ВНП, оперативне
мислення, тобто складні процеси
аналітико-синтетичної діяльності головного мозку, що необхідно
враховувати у навчально-тренувальному процесі на різних ета-

1.

2.

-

20%

16%

-

15%

10%
23%
17%

23%
24%
19%

пах спортивного удосконалення
(табл.2) [16].
Дискусія. Загалом, аналізуючи структурні компоненти
тактичного мислення у нападі
та захисті волейболістів різного
віку, можемо відмітити той факт,
що зі зміною віку та відповідно
– набуттям змагального досвіду
впливовість оперативного мислення, властивостей до контролю
швидкісної сили та диференціації
м’язових зусиль і властивостей до
просторово-часового сприйняття залишається. Дані результати
свідчать про важливість координаційних здібностей у волейболі, а також підтверджують ряд
інших наукових пошуків, в яких
відмічено важливість зазначених
властивостей [21, 22, 23]. Адже
всі досліджувані компоненти, що
увійшли до структури психофізіологічного забезпечення ігрової
діяльності, працюють як єдине
ціле, і тим самим дають можли-
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вість не лише правильно сприймати ігрову ситуацію, але й адекватно діяти у відповідь. Також
впливовість показників ФРНП та
ВНП можна використовувати як
критерій відбору на різних етапах
спортивного удосконалення.
Висновки
1. Аналіз літературних джерел
дозволив виявити перспективні шляхи застосування методів
математичного моделювання у
спорті. Адже, використання комплексних модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості спортсмена може
підвищити ефективність тренувань спортсменів на різних етапах спортивного удосконалення.
2. За результатами моделювання – методом групового урахування аргументів встановили, що до
структури компонентів тактичного мислення у нападі та захисті для волейболістів різного віку
увійшли: властивості ЦНС до
просторово-часового сприйняття,
функція оперативного мислення,
властивості ЦНС: ФРНП та ВНП,
а також здібності до контролю
швидкісної сили та диференціації
м’язових зусиль.
3. Отримані особливості виявлених компонентів для різновидів тактичного мислення гравців різного віку необхідно брати
до уваги під час організації навчально-тренувального процесу
та відбору на різних етапах спортивного удосконалення, з метою
оптимізації процесу підготовки.
Перспективи подальших досліджень стосуються вивчення
особливостей біоенергетичних
можливостей спортсменів різної кваліфікації та впливу їх на
успішність ігрової діяльності.
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