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АНОТАЦІЯ 

 

Євтифієва І.І. Інтегральна підготовка тенісистів 10-12 років з 

використанням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт» – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди, Харків, 2020. 

Актуальність. Сучасний теніс – це гра, яка вимагає від спортсменів 

техніко-тактичних дій високої потужності, швидкості, різноманітності. 

Спортсмени повинні виконувати велику кількість переміщень в сполученні з 

варіативністю дій. Різнобічний характер тенісу створює певні труднощі у 

побудові тренувального процесу. Теніс вимагає високого рівня техніко-

тактичної майстерності на фоні восокого розвитку загальних та спеціальних 

фізичних якостей: сили, швидкості, швидкісної витривалості тощо. В 

сучасному тенісі тривалість матчу коливається від 50 до 120 хвилин, на 

швидкому покритті – від 52 до 110 хвилин; за матч тенісисти виконують від 

128 до 396 ударів на повільному покритті і від 175 до 460 ударів на 

швидкому; за цей час спортсмени пробігають від 863 до 2015 метрів на 

кортах з повільним покриттям і від 774 до 1564 метрів на кортах зі швидким 

покриттям; темп розіграшу очка становить від 18 до 22 ударів в хвилину на 

грунтових покриттях та від 25 до 23 ударів в хвилину на швидких покриттях. 

Для ефективної реалізації техніко-тактичних дій при навантаженнях 

такого рівня необхідна інтегральна підготовка тенісистів, тобто така, що 

передбачає органічне поєднання застосування засобів розвитку фізичних 

якостей, тактичного мислення, якісної техніки виконання прийомів. Це є 

проблемою для сучасних фахівців в тенісі, оскільки обсяг навантажень не 

може підвищуватись нескінчено, а на сучасному етапі величини обсягу та 

інтенсивності навантажень дістали гранічних величин, які може витримати 

спортсмен. В цьому аспекті особливе значення набуває техніко-тактична 
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підготовка, оскільки спортсмен в сучасному тенісі повинен приймати вірні 

рішення в короткий проміжок часу і виконувати на фоні великих фізичних 

навантажень ефективні техніко-тактичні дії.  

Велику складність викликає технічна та тактична підготовка тенісистів 

10-12 років. Цей вік передує статевому дозріванню, у дітей починається 

прискорення росту, перебудова функцінування різних систем організму. Все 

це надає додаткове навантаження на організм, і тому не випадково, що часто 

юні тенісисти, які досягали успіхів у віці до 10 років, після 10-12 років 

знижують свій результат і навіть покидають спорт. 

Додаткове навантаження на організм юних спортсменів у віці 10-12 

років надає також зміна змагальних умов: саме з цього віку хлопчики 

починають виступати окремо від дівчаток. І тому саме на цьому етапі юні 

спортсмени  отримують стрес, пов’язаний зі зміною змагальних умов, з 

фізіологічними змінами початку стетевого дозрівання, з необхідністю 

переходити на новий якісний рівень змагальної діяльності з точки зору 

підвищення вимог до функціональної, техніко-тактичної, психологічної 

підготовленості.  

Це вимагає пошуку шляхів підвищення ефективності тренувального 

процесу юних тенісистів 10-12 років на сучасній методологічній основі, що 

передбачає інтегральне поєднання різних видів підготовленості. Виникає 

питання, на який вид підготовки в даному віці необхідно робити 

найголовніший акцент: розвиток фізичних якостей чи техніко-тактичну 

майстерність. В світі існують різні підходи до вирішення даного питання.  У 

70-90 рр. 20 століття переважали підходи, спрямовані на розвиток фізичних 

якостей в даному віці, і лише при наближенні до досягнення рівня 

кваліфікованих спортсменів починав робитись упор на розвиток техніки 

рухів та тактичного мислення. На сучасному етапі ситуація дещо змінюється, 

і в світі все більшої популярності набуває підход, який передбачає, перш за 

все, формування правильної техніки рухів, і вже на досконале володіння 

технічними прийомами накладається розвиток фізичних якостей. Обидва 
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підходи мають свої сильні і слабкі сторони, і це створює додаткові труднощі 

в тренувальному процесі юних тенісистів 10-12 років.   

Тому особливого значення набує розробка технологій, які дозволяють 

оптимізувати тренувальний процес, підвищувати його ефективність без 

збільшення обсягу та інтенсивності навантажень. Однією з таких технологій 

є візуалізація техніко-тактичних дій. Якісне сприйняття техніко-тактичних 

елементів дозволяє поліпшити процес навчання техніко-тактичним діям, 

підвищити ефективність розуміння стратегії і тактики, адже в тенісі тактичні 

дії починають акцентуватись тільки на етапі досягнення рівня кваліфікованих 

спортсменів.  

Виходячи з вищевикладеного, можна укласти, що поліпшення техніко-

тактичної підготовленості за рахунок застосування технологій візуалізації 

техніко-тактичних дій дозволить підвищить рівень інтегральної 

підготовленості юних тенісистів, а розробка програми тренування, яка 

передбачає інтегральне поєднання різних видів підготовки в єдине ціле та 

включає в себе застосування сучасних технологій візуалізації техніко-

тактичних дій дозволить оптимізувати тренувальний процес юних тенісистів 

10-12 років без підвищення обсягу навантажень та буде сприяти поліпшенню 

не тільки показників технічної та тактичної майстерності, але й 

функціонального стану, розвитку фізичних якостей тощо.  Вирішення цих 

питань потребує теоретичних і експериментальних досліджень. 

У зв'язку з цим обраний нами напрямок досліджень є і актуальним і 

своєчасним. 

Мета роботи – розробити та експериментально обґрунтувати програму 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному 

циклі із застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. 

Завдання роботи: 

1. Систематизувати дані науково-методичної літератури відносно 

проблем підготовки юних спортсменів у тенісі. 
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2. Визначити загальну та індивідуальну факторну структуру 

підготовленості юних тенісистів 10-12 років та місце в ній техніко-тактичної 

підготовленості. 

3. Виявити закономірності формування пар та груп спорстменів для 

тренувальних вправ та змагальних ігор. 

4. Розробити програму інтегральної підготовки юних тенісистів на 

основі індивідуальних особливостей факторної структури підготовленості із 

застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. 

5. Обгрунтувати ефективність застосування програми інтегральної 

підготовки тенісистів 10-12 років у річному циклі із використанням засобів 

візуалізації техніко-тактичних дій. 

Об'єкт дослідження - навчально-тренувальний процес тенісистів 10-12 

років. 

Предмет дослідження – ефективність застосування програми 

інтегральної підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням засобів 

візуалізації техніко-тактичних дій. 

Матеріал і методи: Методи: теоретичний аналіз літературних даних; 

метод антропометрії; методи педагогічного тестування; метод контролю 

ЧСС; метод оцінки техніко-тактичної підготовленості; психофізіологічні 

методи дослідження (визначення часу простої та складної реакції у різних 

режимах подачі сигналу та типологічних особливостей нервової системи); 

метод анкетування; методи математичної статистики і з застосуванням 

комп'ютерних програм «EXCEL» і «SPSS». 

Учасники: у дослідженні узяли участь 24 тенісиста віком 10-12 років 

(хлопчики), які склали контрольну по експериментальну групи по 12 осіб в 

кожній. За результатами змагань та тестувань групи не мали розходжень до 

початку експерименту.  

Комплексне тестування було проведене у вересні 2018 року. 

Педагогічний експеримент тривав 1 рік (вересень 2018 - серпень 2019 рр.). 



6 
 

Результати змагальної ефективності вимірювалися на Всеукраїнських 

турнірах у серпні та вересні 2019 року. 

Математична обробка даних проводилась за допомогою програм по 

обробці результатів наукових досліджень Microsoft Exсel-2016 "Аналіз 

даних", SPSS-23. 

Результати  

Визначено загальну та індивідулаьну факторну структуру 

підготовленості юних тенісистів. В загальній структурі підготовленості юних 

тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – фактор «Спеціальна 

фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор «Рухливість нервової 

системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – фактор «Короткочасова 

пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 фактор - «Сила 

нервової системи». Виявлена індивідуальна факторна структура 

підготовленості юних тенісистів, для чого визначено відсоткові значення 

вираженості кожного фактора у кожного спортсмена. В усіх спортсменів 

спостерігається різна вираженість різних факторів, що свідчить про наявність 

істотних індивідуальних відмінностей. 

Виділено 3 групи тенісистів за допомогою кластерного аналізу. 

Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть об'єднуватися між собою 

для тренувальних ігор. 

Розроблена та запропонована програма інтегральної підготовки юних 

тенісистів із застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій та 

технічних пристроїв. Розроблено технології візуалізації техніко-тактичних 

дій із застосуванням авторського мульмедійного посібника. Розроблені 

тактичні схеми містять інтегральний компонент комплексного впливу на 

фізичний, технічний та тактичний розвиток спортменів. Застосування 

програми інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років дозволило 

підняти на якісно новий рівень тренувальний процес, про що свідчить 

достовірне поліпшення показників інтегральної підготовленості юних 

тенісистів експериментальної групи.  
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Наукова новизна роботи. У даній роботі вперше: 

- визначені показники техніко-тактичної майстерності 

тенісистів 10-12 років; визначено загальну та індивідуальну факторну 

структуру підготовленості юних тенісистів; виявлено найбільший внесок 

серед усіх факторів техніко-тактичної підготовленості. В загальній структурі 

підготовленості юних тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – 

фактор «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор 

«Рухливість нервової системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – 

фактор «Короткочасова пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 

фактор - «Сила нервової системи»; 

- виявлено індивідуальну факторну структуру підготовленості юних 

тенісистів, для чого визначено відсоткові значення вираженості кожного 

фактора у кожного спортсмена. В усіх спортсменів спостерігається різна 

вираженість різних факторів, що свідчить про наявність істотних 

індивідуальних відмінностей. Виділено 3 групи тенісистів за допомогою 

кластерного аналізу. Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть 

об'єднуватися між собою для тренувальних ігор. 

- сформульовані наступні положення інтегральної підготовки юних 

тенісистів: акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з розвитком 

функціональних можливостей та психофізіологічних функцій юних 

тенісистів; індиідуальний підход в інтегральній підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної структури підготовленості; 

оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях згідно результатам 

кластерного аналізу; розробка авторських тактичних схем для поліпшення 

рівня техніко-тактичної підготовленості юних тенісистів; розробка і 

застосування технологій візуалізації техніко-тактичних дій для підвищення 

ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної підготовки юних 

спортсменів. 
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- розроблена та обгрунтована програма інтегральної підготовки 

юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному циклі із 

застосуванням технологій візуалізації техніко -тактичних дій;  

- розроблено авторський відео-посібник, який передбачає 

засвоєння авторських тактичних схем з поєднанням всіх видів 

підготовки юних спортсменів; відео-посібник містить авторські 

мультиплікаційні розробки для наочної динамічної ілюстрації 

тактичних дій тенісистів; 

- показана ефективність застосування розробленої програми 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10 -12 років із застосуванням 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій з точки зору 

позитивного впливу на рівень фізичної, техніко -тактичної 

підготовленості та показників змагальної діяльності.  

В роботі доповнено і розширено дані відносно особливостей 

техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років, індивідуалізації 

підготовки спортсменів. 

Результати дослідження щодо побудови тренувального процесу 

в річному циклі із застосуванням технологій візуалізації техніко -

тактичних дій доповнюють також дані теорії та методики  

спортивного тренування щодо ефективності застосування наочних 

методів навчання.  

Практична значимість роботи виражається у впровадженні в 

практику програми інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років із 

застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій; впровадження в 

тренувальний процес юних тенісистів авторських засобів візуалізації техніко-

тактичних дій на основі розроблених тактичних схем. 

В результаті на Чемпіонаті України до 12 років показали високі 

результати, 3 тенісиста стали переможцями в одиночній та парній категорії; 2 

срібних призера та 2 бронзових призера; 3 гравця увійшли до ¼ фіналу. 
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Практична значущість роботи підтверджується актами впровадження 

розробленої програми підготовки в навчально-тренувальний процес жіночої 

та чоловічої збірної команди з тенісу Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (акт впровадження від 24.09.2019); в 

тренувальний процес підготовки тенісистів 10-12 років спортивного клубу 

«Політехнік» НТУ «ХПІ» (акт впровадження від 20.09.2019); у тренувальний 

процес підготовки тенісистів Комунального закладу «Фізкультурно-

оздоровчий комплекс «Мобіль»» (акт впровадження від 16.09.2019), 

Комунального закладу Пісочинської дитячо-юнацької спортивної школи 

Пісочинської селищної ради (акт впровадження від 25.09.2019), Харківській 

обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (акт 

впровадження від 30.09.2019). 

Ключові слова: теніс, техніко-тактична підготовка, індивідуалізація, 

технології, візуалізація. 
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ABSTRACT 

 

I.Yevtyfiieva. Integral training of tennis players 10-12 years with the use of 

technologies of visualization of technical and tactical actions. 

Thesis for a Doctor of Philosophy in Physical Education and Sports, 

specialty 017 "Physical Culture and Sports" - Kharkiv State Pedagogical 

University by G. Skovorody, Kharkov, 2020. 

Topicality  

Topicality. Modern tennis is a game that requires athletes to perform high-

tech, tactical, tactical actions, variety. Athletes must perform a large number of 

movements in conjunction with variability. The versatile nature of tennis creates 

some difficulties in the construction of the training process. Tennis requires a high 

level of technical and tactical skills against the background of the high 

development of general and special physical qualities: strength, speed, speed 

endurance, etc. In modern tennis, the duration of the match ranges from 50 to 120 

minutes, on fast coverage - from 52 to 110 minutes; for a match tennis players 

perform from 128 to 396 strokes on slow coverage and from 175 to 460 strokes on 

fast; during this time athletes run from 863 to 2015 meters on slow-paced courts 

and from 774 to 1564 meters on fast-paced courts; the point of drawing a point is 

from 18 to 22 beats per minute on soil cover and from 25 to 23 beats per minute on 

quick cover. 

For the effective implementation of technical and tactical actions at loads of 

this level requires the integral training of tennis players, that is, that involves an 

organic combination of the use of the development of physical qualities, tactical 

thinking, high-quality techniques for performing techniques. This is a problem for 

modern tennis professionals, because the volume of loads can not increase 

indefinitely, and at the present stage of the magnitude of the volume and intensity 

of the loads have reached the limits that the athlete can withstand. In this aspect, 

technical and tactical training is of particular importance, as an athlete in modern 
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tennis must make the right decisions in a short period of time and perform effective 

technical and tactical actions against the background of heavy physical activity. 

Of great difficulty is the technical and tactical training of tennis players 10-

12 years. This age precedes puberty, in children begins to accelerate growth, 

restructuring the functioning of various systems of the body. All this puts an 

additional strain on the body, and it is no coincidence that often young tennis 

players who have achieved success at the age of 10 years, after 10-12 years, reduce 

their results and even leave the sport. 

An additional load on the body of young athletes aged 10-12 years also 

provides a change in competitive conditions: it is at this age boys begin to act 

separately from girls. That is why at this stage young athletes receive stress 

associated with changing competitive conditions, with physiological changes in the 

onset of puberty, with the need to move to a new quality level of competitive 

activity in terms of increasing requirements for functional, technical, tactical and 

psychological fitness. 

This requires finding ways to improve the efficiency of the training process 

for young tennis players 10-12 years on a modern methodological basis, which 

involves an integrated combination of different types of training. The question 

arises as to what type of training at this age should be the most important focus: the 

development of physical qualities or technical and tactical skills. There are 

different approaches in the world to address this issue. In the 70-90's, the 20th 

century was dominated by approaches to the development of physical qualities at 

this age, and only when approaching the level of skilled athletes began to focus on 

the development of techniques of movement and tactical thinking. At the present 

stage, the situation is changing somewhat, and in the world of increasing 

popularity approach, which involves, first of all, the formation of the correct 

technique of solvation, and already on the perfect mastery of technical techniques 

impose the development of physical qualities. Both approaches have their strengths 

and weaknesses, and this creates additional difficulties in the training process for 

young tennis players 10-12 years. 
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Therefore, the development of technologies that allow to optimize the 

training process, to increase its efficiency without increasing the volume and 

intensity of loads, is of particular importance. One such technology is the 

visualization of technical and tactical actions. Qualitative perception of technical 

and tactical elements allows to improve the process of initiation of technical and 

tactical actions, to increase the effectiveness of understanding of strategy and 

tactics, because in tennis tactical actions begin to be emphasized only at the stage 

of reaching the level of qualified athletes. 

Based on the above, it can be concluded that the improvement of technical 

and tactical preparedness through the use of technologies of visualization of 

technical and tactical actions will allow to increase the level of integral readiness 

of young tennis players, and the development of a training program that involves 

the integrated combination of different types of training into a single whole and 

includes of modern technologies of visualization of technical and tactical actions 

will allow to optimize the training process of young tennis players of 10-12 years 

without increasing the volume of loads and bu where to promote not only the 

performance of technical and tactical skills, but also the functional state, the 

development of physical qualities and more. Addressing these questions requires 

theoretical and experimental research. 

In this regard, our chosen area of research is both relevant and timely. 

The purpose of the work is to develop and experimentally substantiate the 

program of integral training of young tennis players of 10-12 years in the annual 

training cycle with the use of technologies of visualization of technical and tactical 

actions. 

Tasks of work: 

1. To systematize data of scientific and methodological literature concerning 

problems of training of young sportsmen in tennis. 

2. To determine the general and individual factor structure of young tennis 

players 10-12 years of age and their technical and tactical readiness. 
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3. Identify patterns of formation of pairs and groups of observers for training 

exercises and competitive games. 

4. To develop a program of integral training of young tennis players based 

on the individual characteristics of the factor structure of preparedness with the use 

of technologies of visualization of technical and tactical actions. 

5. To substantiate the effectiveness of the application of the program of 

integrated training of tennis players of 10-12 years in the annual cycle using the 

means of visualization of technical and tactical actions. 

The object of study - the training process of tennis players 10-12 years. 

The subject of the study is the effectiveness of the application of the 

program of integral training of tennis players of 10-12 years with the use of 

visualization of technical and tactical actions. 

Material and methods: Methods: theoretical analysis of literary data;  

method of anthropometry; methods of pedagogical testing; heart rate monitoring 

method; method of evaluation of technical and tactical preparedness; 

psychophysiological research methods (determination of the time of simple and 

complex reaction in different modes of signaling and typological features of the 

nervous system); questionnaire method; methods of mathematical statistics using 

computer programs "EXCEL" and "SPSS". 

Participants: 24 tennis players aged 10-12 years (boys) participated in the 

study, which comprised a control group of 12 individuals each in the experimental 

group. According to the results of competitions and tests, the group had no 

differences before the experiment began. 

Comprehensive testing was conducted in September 2018. The pedagogical 

experiment lasted 1 year (September 2018 - August 2019). Competitive 

performance was measured at the All-Ukrainian Tournaments in August and 

September 2019. 

The mathematical processing of the data was performed with the help of the 

Microsoft Excel Excel 2016 Data Analysis software, SPSS-23. 

Results 
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The general and individual factor structure of preparation of young tennis 

players is determined. In the general structure of training of young tennis players 

the factors were named as follows: 1 - the factor "Special physical and technical 

and tactical preparedness"; 2 - the factor "Mobility of the nervous system"; 3 - the 

factor "Special endurance"; 4 - factor "Short-term memory"; Factor 5 - "Speed of 

complex reaction"; 6 factor - "Strength of nervous system". The individual factor 

structure of young tennis players' preparedness is revealed, which determines the 

percentage values of the expression of each factor in each athlete. All athletes have 

different expressions of different factors, which indicates that there are significant 

individual differences. 

3 groups of tennis players were selected using cluster analysis. Athletes in 

each group can team up for training games. 

The program of integral training of young tennis players with application of 

technologies of visualization of technical-tactical actions and technical devices is 

developed and offered. The technology of visualization of technical and tactical 

actions using the author's multimedia manual has been developed. The developed 

tactical schemes contain an integral component of the complex influence on the 

physical, technical and tactical development of athletes. The application of the 

program of integral training of young tennis players of 10-12 years allowed to raise 

to a qualitatively new level the tactical aspect of the training process, as evidenced 

by a significant improvement of the indicators of the integrated fitness of young 

tennis players of the experimental group. 

Scientific novelty of the work. In this paper for the first time: 

- determined indicators of technical and tactical skill of tennis players of 10-

12 years; determined the general and individual factor structure of young tennis 

players' preparedness; the greatest contribution among all factors of technical and 

tactical preparedness is revealed. In the general structure of training of young 

tennis players the factors were named as follows: 1 - the factor "Special physical 

and technical and tactical preparedness"; 2 - the factor "Mobility of the nervous 
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system"; 3 - the factor "Special endurance"; 4 - factor "Short-term memory"; 

Factor 5 - "Speed of complex reaction"; 6 factor - «Strength of nervous system»; 

- the individual factor structure of young tennis players' preparedness is 

revealed, which determines the percentage values of the expression of each factor 

in each athlete. All athletes have different expressions of different factors, which 

indicates that there are significant individual differences. 3 groups of tennis players 

were selected using cluster analysis. Athletes in each group can team up for 

training games. 

- the following provisions of the integral training of young tennis players are 

formulated: emphasis on technical and tactical training in integration with the 

development of functional abilities and psychophysiological functions of young 

tennis players; individual approach in the integrated training of young tennis 

players, taking into account the individual factor structure of training; optimal 

combination of athletes in pairs at training according to the results of cluster 

analysis; development of copyright tactical schemes to improve the level of 

technical and tactical preparedness of young tennis players; development and 

application of technologies of visualization of technical and tactical actions for 

increase of efficiency of mastering and perfection of integrated training of young 

sportsmen. 

- the program of integral training of young tennis players of 10-12 years in 

an annual training cycle with application of technologies of visualization of 

technical and tactical actions is developed and substantiated; 

- the author's video-guide was developed, which envisages the use of the 

author's tactical schemes with the combination of all types of training of young 

athletes; the video guide contains secondary animation to illustrate the dynamic 

tactical actions of tennis players; 

- shows the effectiveness of the application of the developed program of 

integral training of young tennis players of 10-12 years with the use of 

technologies of visualization of technical and tactical actions in terms of positive 
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influence on the level of physical, technical and tactical preparedness and 

indicators of competitive activity. 

The data on the peculiarities of technical and tactical training of tennis 

players of 10-12 years, individualization of training of athletes have been 

supplemented and expanded. 

The results of the study on the construction of the training process in the 

annual cycle with the use of technologies of visualization of technical and tactical 

actions also supplement the data of the theory and methods of sports training on 

the effectiveness of the use of visual training methods. 

The practical importance of the work is expressed in the implementation 

of the program of integrated training of young tennis players of 10-12 years with 

the use of technologies of visualization of technical and tactical actions; 

introduction of the author's means of visualization of technical and tactical actions 

on the basis of the developed tactical schemes in the training process of young 

tennis players. 

As a result, at the Championship of Ukraine up to 12 years showed high 

results, 3 tennis players became winners in the singles and doubles categories; 2 

silver medalists and 2 bronze medalists. 3 players entered the ¼ final. 

The practical importance of the work is confirmed by the acts of 

implementation of the developed program of training in the training and training 

process of the women's and men's tennis team of the National Technical University 

"Kharkiv Polytechnic Institute" (implementation act of 24.09.2019); to the training 

process of training tennis players of 10-12 years of sports club "Polytechnic" of 

NTU "KHPI" (implementation act of 20.09.2019); to the training process of 

training the tennis players of the Municipal Institution "Sports and Health 

Complex" Mobil "(the act of implementation from 16.09.2019), the Municipal 

Institution of the Pesochyn Children's and Youth Sports School of the Pesochyn 

Settlement Council (the act of implementation from 25.09.2019); sports 

association "Spartacus" (the act of implementation from 30.09.2019). 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Сучасний теніс – це гра, яка вимагає від спортсменів 

техніко-тактичних дій високої потужності, швидкості, різноманітності. 

Спортсмени повинні виконувати велику кількість переміщень в сполученні з 

варіативністю дій. Різнобічний характер тенісу створює певні труднощі у 

побудові тренувального процесу. Теніс вимагає високого рівня техніко-

тактичної майстерності на фоні восокого розвитку загальних та спеціальних 

фізичних якостей: сили, швидкості, швидкісної витривалості тощо. В 

сучасному тенісі тривалість матчу коливається від 50 до 120 хвилин, на 

швидкому покритті – від 52 до 110 хвилин; за матч тенісисти виконують від 

128 до 396 ударів на повільному покритті і від 175 до 460 ударів на 

швидкому; за цей час спортсмени пробігають від 863 до 2015 метрів на 

кортах з повільним покриттям і від 774 до 1564 метрів на кортах зі швидким 

покриттям; темп розіграшу очка становить від 18 до 22 ударів в хвилину на 

грунтових покриттях та від 25 до 23 ударів в хвилину на швидких покриттях 

[22, 23, 24, 25, 82, 90]. 

Для ефективної реалізації техніко-тактичних дій при навантаженнях 

такого рівня необхідна інтегральна підготовка тенісистів, тобто така, що 

передбачає органічне поєднання застосування засобів розвитку фізичних 

якостей, тактичного мислення, якісної техніки виконання прийомів. Це є 

проблемою для сучасних фахівців в тенісі, оскільки обсяг навантажень не 

може підвищуватись нескінчено, а на сучасному етапі величини обсягу та 

інтенсивності навантажень дістали гранічних величин, які може витримати 

спортсмен. В цьому аспекті особливе значення набуває техніко-тактична 

підготовка, оскільки спортсмен в сучасному тенісі повинен приймати вірні 

рішення в короткий проміжок часу і виконувати на фоні великих фізичних 

навантажень ефективні техніко-тактичні дії.  

Велику складність викликає технічна та тактична підготовка тенісистів 

10-12 років [4,6,43,78,190].  Цей вік передує статевому дозріванню, у дітей 
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починається прискорення росту, перебудова функцінування різних систем 

організму. Все це надає додаткове навантаження на організм, і тому не 

випадково, що часто юні тенісисти, які досягали успіхів у віці до 10 років, 

після 10-12 років знижують свій результат і навіть покидають спорт. 

Додаткове навантаження на організм юних спортсменів у віці 10-12 

років надає також зміна змагальних умов: саме з цього віку хлопчики 

починають виступати окремо від дівчаток. І тому саме на цьому етапі юні 

спортсмени  отримують стрес, пов’язаний зі зміною змагальних умов, з 

фізіологічними змінами початку стетевого дозрівання, з необхідністю 

переходити на новий якісний рівень змагальної діяльності з точки зору 

підвищення вимог до функціональної, техніко-тактичної, психологічної 

підготовленості.  

Це вимагає пошуку шляхів підвищення ефективності тренувального 

процесу юних тенісистів 10-12 років на сучасній методологічній основі, що 

передбачає інтегральне поєднання різних видів підготовленості. Виникає 

питання, на який вид підготовки в даному віці необхідно робити 

найголовніший акцент: розвиток фізичних якостей чи техніко-тактичну 

майстерність. В світі існують різні підходи до вирішення даного питання.  У 

70-90 рр. 20 століття переважали підходи, спрямовані на розвиток фізичних 

якостей в даному віці, і лише при наближенні до досягнення рівня 

кваліфікованих спортсменів починав робитись упор на розвиток техніки 

рухів та тактичного мислення. На сучасному етапі ситуація дещо змінюється, 

і в Світі все більшої популярності набуває підход, який передбачає, перш за 

все, формування правильної техніки ріхів, і вже на досконале володіння 

технічними прийомами накладається розвиток фізичних якостей. Обидва 

підходи мають свої сильні і слабкі сторони, і це створює додаткові труднощі 

в тренувальному процесі юних тенісистів 10-12 років.   

Тому особливого занчення набує розробка технологій, які дозволяють 

оптимізувати тренувальний процес, підвищуватити його ефективність без 

збільшення обсягу та інтенсивності навантажень. Однією з таких технологій 
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є візуалізація техніко-тактичних дій. Якісне сприйняття техніко-тактичних 

елементів дозволяє поліпшити процес начання техніко-тактичним діям, 

підвищити ефективність розуміння стратегії і тактики, адже в тенісі тактичні 

дії починають акцентуватись тільки на етапі досягнення рівня кваліфікованих 

спортсменів.  

Виходячи з вищевикладеного, можна укласти, що поліпшення техніко-

тактичної підготовленості за рахунок застосування технологій візуалізації 

техніко-тактичних дій дозволить підвищить рівень інтегральної 

підготовленості юних тенісистів, а розробка програми тренування, яка 

передбачає інтегральне поєднання різних видів підготовки в єдине ціле та 

включає в себе застосування сучасних технологій візуалізації техніко-

тактичних дій дозволить оптимізувати тренувальний процес юних тенісистів 

10-12 років без підвищення обсягу навантажень та буде сприяти поліпшенню 

не тільки показників технічної та тактичної майстерності, але й 

функціонального стану, розвитку фізичних якостей тощо.  Вирішення цих 

питань потребує теоретичних і експериментальних досліджень. 

У зв'язку з цим обраний нами напрямок досліджень є і актуальним і 

своєчасним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами  

Дослідження проведено згідно: 

• науково-дослідній роботі, яка фінансується за рахунок державного 

бюджету Міністерства освіти і науки України на 2017-2018 рр., «Теоретико-

методичні основи застосування інформаційних, медико-біологічних і 

педагогічних технологій для реалізації індивідуального фізичного, 

інтелектуального і духовного потенціалу та формування здорового способу 

життя» (№ державної реєстрації 0117U000650); 

• науково-дослідній роботі, яка фінансується за рахунок державного 

бюджету Міністерства освіти і науки України на 2019-2020 рр., «Теоретико-

методичні основи застосування технологій інтегральної спрямованості для 

самовдосконалення, гармонійного фізичного, інтелектуального і духовного 
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розвитку та формування здорового способу життя людей різних вікових і 

соціальних груп, в тому числі – спортсменів і людей з особливими 

потребами» (№ держреєстрації: 0119U100616); 

• науково-дослідній роботі, яка фінансується за рахунок державного 

бюджету Міністерства освіти і науки України на 2019-2020 рр., «Теоретико-

методичні основи розробки технологій для відновлення опорно-рухового 

апарату і функціонального стану і профілактики травматизму та 

представників різних вікових груп у фізичній культурі і спорті» (№ 

держреєстрації: 0119U100634).  

Мета роботи – розробити та експериментально обґрунтувати програму 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному 

циклі із застосуванням  технологій візуалізації техніко-тактичних дій. 

Завдання роботи: 

1. Систематизувати дані науково-методичної літератури відносно 

проблем підготовки юних спортсменів у тенісі. 

2. Визначити загальну та індивідуальну факторну структуру 

підготовленості юних тенісистів 10-12 років та місце в ній техніко-тактичної 

підготовленості. 

3. Виявити закономірності формування пар та груп спостменів для 

тернувальних вправ та змагальних ігор. 

4. Розробити програму інтегральної підготовки юних тенісистів на 

основі індивідуальних особливостей факторної структури підготовленості із 

застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. 

5. Обгрунтувати ефективність застосування програми інтегральної 

підготовки тенісистів 10-12 років у річному циклі із використанням засобів 

візуалізації техніко-тактичних дій. 

Об'єкт дослідження - навчально-тренувальний процес тенісистів 10-12 

років. 
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Предмет дослідження – ефективність застосування програми 

інтегральної підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням засобів 

візуалізації техніко-тактичних дій. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної 

літератури; методи педагогічного тестування; метод контролю ЧСС; метод 

оцінки техніко-тактичної підготовленості; методи психофізіологічного 

тестування (визначення часу простої та складної реакції у різних режимах 

подачі сигналу та типологічних особливостей нервової системи); методи 

математичної обробки даних за допомогою комп'ютерних програм «EXCEL» 

і «SPSS». 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше: 

- визначені показники техніко-тактичної майстерності 

тенісистів 10-12 років; визначено загальну та індивідулаьну факторну 

структуру підготовленості юних тенісистів; виявлено найбільший внесок 

серед усіх факторів техніко-тактичної підготовленості. В загальній структурі 

підготовленості юних тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – 

фактор «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор 

«Рухливість нервової системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – 

фактор «Короткочасова пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 

фактор - «Сила нервової системи»; 

- виявлено індивідуальну факторну структуру підготовленості юних 

тенісистів, для чого визначено відсоткові значення вираженості кожного 

фактора у кожного спортсмена. В усіх спортсменів спостерігається різна 

вираженість різних факторів, що свідчить про наявність істотних 

індивідуальних відмінностей. Виділено 3 групи тенісистів за допомогою 

кластерного аналізу. Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть 

об'єднуватися між собою для тренувальних ігор. 

- сформульовані наступні положення інтегральної підготовки юних 

тенісистів: акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з розвитком 

функціональних можливостей та психофізіологічних функцій юних 
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тенісистів; індиідуальний підход в інтегральній підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної структури підготовленості; 

оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях згідно результатам 

кластерного аналізу; розробка авторських тактичних схем для поліпшення 

рівня техніко-тактичної підготовленості юних тенісистів; розробка і 

застосування технологій візуалізаціх техніко-тактичних дій для підвищення 

ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної підготовки юних 

спортсменів. 

- розроблена та обгрунтована програма інтегральної підготовки 

юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному циклі із 

застосуванням технологій візуалізації техніко -тактичних дій;  

- розроблено авторський відео-посібник, який передбачає 

застоєння авторських тактичних схем з поєднанням всіх видів 

підготовки юних спортсменів; відео-посібник містить вторські 

мультиплікаційні розробки для наочної динамічної ілюстрації 

тактичних дій тенісистів; 

- обгрунтована технологія застосування різнорівневих мішеней 

та спеціальної стінки з мішенями  у різних вправах, що 

застосовуються в тренувальному процесі тенісистів 10 -12 років; 

- показана ефективність застосування розробленої програми 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10 -12 років із застосуванням 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій з точки зору 

позитивного впливу на рівень фізичної, техніко -тактичної 

підготовленості та показників змагальної діяльності.  

В роботі доповнено і розширено дані відносно особливостей 

техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років, індивідуалізації 

підготовки спортсменів. 

Результати дослідження щодо побудови тренувального процесу 

в річному циклі із застосуванням технологій візуалізації техніко -

тактичних дій доповнюють також дані теорії та методики 
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спортивного тренування щодо ефективності застосування наочних 

методів навчання.  

Практична значимість роботи виражається у впровадженні в 

практику програми інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років із 

застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій; впровадження в 

тренувальний процес юних тенісистів авторських засобів візуалізації техніко-

тактичних дій на основі розроблених тактичних схем. 

В результаті на Чемпіонаті України до 12 років показали високі 

результати, 3 тенісиста стали переможцями в одиночній та парній категорії; 2 

срібних призера та 2 бронзових призера. 3 гравця увійшли до ¼ фіналу. 

Практична значущість роботи підтверджується актами впровадження 

розробленої програми підготовки в навчально-тренувальний процес жіночої 

та чоловічої збірної команди з тенісу Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (акт впровадження від 24.09.2019); в 

тренувальний процес підготовки тенісистів 10-12 років спортивного клубу 

«Політехнік» НТУ «ХПІ» (акт впровадження від 20.09.2019); у тренувальний 

процес підготовки тенісистів Комунального закладу «Фізкультурно-

оздоровчий комплекс «Мобіль»» (акт впровадження від 16.09.2019), 

Комунального закладу Пісочинської дитячо-юнацької спортивної школи 

Пісочинської селищної ради (акт впровадження від 25.09.2019), Харківській 

обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (акт 

впровадження від 30.09.2019). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачеві належить визначення 

проблеми дослідження, організація теоретичних і експериментальних 

досліджень, побудова тренувального процесу із застосуванням програми 

інтегральноїх підготовки тенісистів 10-12 років, розробка тактичних схем, 

розробка мультипликаційного віде-посібника в якості технології візуалізації 

техніко-тактичних дій; впровадження результатів дослідження у практику 

навчально-тренувального процесу у тенісі. 

В роботах, виконаних у співавторстві, авторові належить постановка та 

визначення проблеми, мети і завдань в дослідженнях, організація та 
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проведення експериментальних тестувань, формулювання висновків і 

практичних рекомендацій. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

доповідалися на конференціях міжнародного рівня: на І Міжнародної 

науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення 

фізкультурно-спортивної освіти в Україні» (3-4 жовтня 2019 р., м. Харків), на 

XI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» 

(11-12 квітня 2018р. м. Київ), на ІХ Міжнародної конференції «Технології 

збереження здоров’я, рекреація та реабілітація» (Харків, 2016 р.), 

міжнародной науково-практичній  конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (18-20 травня 2016р., м.Харків). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 

4 статті – у фахових виданнях України та інших країн, 3 статті у виданні, 

що входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, 5 статтей 

апробаційного характеру. 
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РОЗДІЛ 1  

СТАН ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ТЕНІСИСТІВ 10-12 РОКІВ У СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

1.1. Вікові особливості розвитку юних тенісистів 10-12 років 

Одним з актуальних питань спортивного тренування юних тенісистів є 

вивчення вікових особливостей розвитку основних фізичних якостей [21; 30; 

41; 62]. У час найбільш бурхливого природного розвитку будь-якого 

фізичного якостя слід приділяти головну увагу у тренуванні юних тенісистів 

саме тому фізичному якостю, темпи приросту якого більше у цей період, або 

ж, навпаки, приділяти найбільшу увагу тим фізичним якостям, темпи 

приросту що у такому віці найменші [2; 5; 77].  

У вікової фізіології накопичені певні знання, але спеціальних робіт по 

даному питанню нами не знайшлось. Автори, які вивчали вікові особливості 

природного розвитку швидкості рухів [31; 124; 70] відзначали, що швидкість 

рухів із віком наростає хвилеподібно: в 8-9 років - надто повільно, в 10-12 - 

швидше, а у 13-14 років починає сповільнюватися. Після 15-16 років 

спостерігається високий темп розвитку швидкості рухів, що являє собою 

анатомо-фізіологічну основу, у цей самий час спостерігається найбільший 

приріст м'язової сили [20; 69; 211].  

Вивчаючи природний розвиток витривалості, у роботах [51; 55; 125] 

відзначають тенденцію до підвищення витривалості з віком, інші автори [66; 

162; 227] вважають, що приріст витривалості відбувається у 8-10 років та це є 

найінтенсивніший приріст.  

Не мають певної думки і у темпах приросту витривалості під час 

статевого дозрівання. Автори [75; 173; 207] вважають, що темпи приросту 

витривалості під час статевого дозрівання (13-15 років) збільнуються, тоді як 

У. З. Фарфель з працівниками [73] відзначають уповільнення темпу приросту 

витривалості у цей період. 
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Як наголошується фахівцями, що вивчають особливості зміни дитячого 

організму [20; 41; 69],  основними морфологічними параметрами є: 

• повздовжні розміри тіла (довжина тіла, верхніх і нижніх кінцівок, 

стопи); 

• маса тіла (кількість м'язового, кісткового і жирового компонентів); 

• обхватні розміри (окружність грудної клітини, обхвати передпліччя, 

плеча, стегна, гомілки); 

• широтні розміри (ширина плечей, таза і т. д.). 

Показники конкретних морфологічних параметрів, зіставлення їх з 

показаними спортивними результатами і біомеханічний аналіз техніки 

рухових дій дають можливість оцінити ефективність розглянутих показників 

у поліпшенні здоров'я, підвищенні параметрів тренованості, навчанні 

раціональної спортивної техніки для досягнення високих спортивних 

результатів [3; 19]. 

Одне з перших систематичних спостережень за ростом дітей провів 

Волков Л.В. [10]. Він описав зміну довжини тіла у дітей від новонароджених 

до 19 років і підкреслив, що на всьому протязі життя дитини йде зміна 

швидкості його зростання. Зростання нижніх кінцівок протікає швидше, ніж 

інших частин тіла; за весь період росту голова подвоюється в розмірах, тулуб 

потроюється, а ноги збільшуються в п'ять разів [10]. 

Довжина тіла дитини від 6 до 18 років збільшується нерівномірно. 

«Хвилеподібність ростових процесів в онтогенезі полягає в тому, що періоди 

прискореного розвитку чергуються з періодами уповільнення і відносної 

стабілізації». Це пов'язано зі швидкістю розгортки генетичної програми. 

Непрямими показниками служать вираженість індикаторів біологічної 

зрілості або інтенсивність росту. Перші визначаються при одноразовому 

обстеженні, другі - при поздовжніх спостереженнях за одними і тими ж 

дітьми протягом декількох років [5; 44; 180]. 

Щорічно довжина тіла збільшується на 4-5 см [76]. Перше прискорення 

зростання відзначається у хлопчиків від 13 до 15,5 років. У дівчаток 
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прискорення зростання починається з 8 років, з максимумом швидкості росту 

в 10-11,5 років. Період прискореного зростання триває у різних індивідуумів 

неоднакове, час у одних 1,5-2 роки з високими показниками темпів приросту, 

а у інших - 3-5 років [14]. 

Періодично на сторінках популярних журналів і газет, наводяться 

сенсаційні результати про збільшення довжини тіла на 15-20 см і більше під 

впливом тренувань, так і про припинення росту під впливом занять силовими 

видами спорту. Дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів показали, що 

така висока інтенсивність росту може зустрічатися в період статевого 

дозрівання абсолютно незалежно від занять спортом. У осіб, які 

випереджають однолітків у розвитку, воно спостерігається у 11-13 років, у 

осіб уповільненого варіанту розвитку, тобто тих, що відстають в темпах 

зростання від однолітків, спостерігається в 17-19 років, а іноді в 20-21 рік 

[14; 60; 63]. 

Збільшення з віком маси тіла також відбувається нерівномірно. 

Найбільш інтенсивний приріст маси тіла відзначається у юних спортсменів 

від 10 до 13 років, а найвищий приріст зафіксований від 12 до 13 років. У 11 

років показники маси і довжини тіла, окружності грудної клітини у 

хлопчиків і дівчаток стають рівними, потім дівчинки помітно обганяють 

хлопчиків, утримуючи цю перевагу до 15 років [19; 21].  

У 15 років довжина тіла у хлопчиків вище, ніж у дівчаток, а в 16 років 

хлопчики обганяють дівчаток і по масі тіла, і за окружністю грудної клітки, і 

в подальшому зберігаючи цю перевагу [66; 207; 233].  

Швидкими темпами розвивається м'язова система: з 10 до 14 років, 

щорічний приріст м'язового компонента становить в середньому близько 14% 

[51; 75]. 

Найбільш високі темпи приросту кісткового аппарату відзначаються у 

віці від 10 до 13 років. «Особливо швидко ростуть довгі трубчасті кістки 

верхніх і нижніх кінцівок, прискорюється зростання у висоту хребців». Ріст 

кісток у ширину незначний. Треба відзначити, що при зсуванні надмірних 
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м'язових навантажень прискорюється процес окостеніння і може викликати 

уповільнений зростання трубчастих кісток в довжину [51; 62]. 

У молодшому шкільному віці триває окостеніння кістяка, але воно 

відбувається нерівномірно: до 9-11 років закінчується окостеніння фаланг 

пальців рук, пізніше - зап'ястя і п'ясті. Кістки таза з 8 до 10 років 

інтенсивніше розвиваються у дівчаток, а з 10 до 12 років формування їх у 

дівчаток і хлопчиків йде рівномірно [62]. 

З 12 до 13 років відзначається найбільший приріст показників ширини 

таза, що пов'язано зя У Т пубертатним періодом і посиленням процесів 

дозрівання організму. Зрощення трьох частин безіменної кістки, окостеніння 

ключиці, кісток плеча та передпліччя, фаланг пальців ніг відбувається 

набагато пізніше і іноді закінчується вже у дорослих людей [59]. 

Скелет дітей містить значну кількість хрящової тканини, суглоби дуже 

рухливі, зв'язковий апарат легко розтягується. Внаслідок зміни в будові 

зв'язкового апарату хрящових і кісткових елементів хребетного стовпа, 

поступово фіксуються його вигини: до 7 років – шийний і грудний, до 12 - 

поперековий. Хребетний стовп має найбільшу рухливістю у дітей до 8-9 

років. Тому у молодших школярів можуть виникати різноманітні порушення 

постави, викривлення хребетного стовпа і деформація грудної клітки [67]. 

Даний період характеризується завершенням розвитку рухового 

аналізатора. Це сприяє відмінності тимчасових і просторових характеристик 

руху, що допомагає краще і більш швидкому засвоєнню рухових навичок. 

Уже  у 10-12 років функції рухового, тактильного та інших аналізаторів мало 

відрізняються від функції їх у дорослих і віковий розвиток рухової 

координації в основному закінчується [67; 189; 216]. 

Істотні зміни відбуваються в серцево-судинній системі. Так, серце за 7 

років (від 7 до 14) збільшує свій обсяг на 30-35%. За наступні 4 роки, у 

процесі статевого дозрівання, від 14 до 18 років обсяг серця збільшується на 

60-70%. Інтенсивність приросту лінійних розмірів серця в період від 13 до 17 
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років можна порівняти з інтенсивністю росту організму в перший рік життя 

[41; 47; 128]. 

Особливістю серцево-судинної системи підлітків є більш виражене 

збільшення ємкостей порожнин серця у порівнянні зі збільшенням просвіту 

судин. Це одна з причин виникнення, так званої юнацької гіпертонії [85; 203; 

220]. 

Серце дітей в меншій мірі піддається впливу факторів акселерації, і 

тому темпи його зростання відстають від темпів наростання довжини і маси 

тіла. Діяльність серця відрізняється малої економічністю, недостатнім 

функціональним резервом і зниженням адаптаційних можливостей при 

фізичних навантаженнях [187]. 

При регулярних заняттях спортом змінюється функціональний стан 

нервової системи. Удосконалення її функціонального стану залежить від 

характеру і обсягу фізичних вправ, використовуваних у тренуванні, 

інтенсивності і тривалості занять. При цьому змінюється функціональний 

стан кори головного мозку, підкірки і периферичного нервово-м'язового 

апарату. У спортсменів, в порівнянні з людьми, які не займаються спортом, 

відзначається велика сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів. 

комплексне використання під час тренувань фізичних вправ з різним ритмом, 

тимчасовими параметрами і характером веде до підвищення функціональної 

рухливості нервових процесів і вдосконалення замикаючої функції 

центральної нервової системи [10; 58; 216; 239]. 

Для практики фізичного виховання та спорту морфофункціональні 

показники дитячого організму є провідними критеріями при виборі фізичних 

навантажень, раціональних рухових дій для досягнення високих результатів, 

методів впливу на організм підлітків і спортивного відбору в різні види 

спорту [26]. 

1.2. Сенситивні періоди розвитку рухових якостей дітей 
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Розгляд питань, пов'язаних із розвитком і вдосконаленням фізичних 

якостей, увійшли в спортивну науку як один з базових моментів у 

формуванні раціональних рухових дій [27; 56]. 

Під фізичним якостем розуміється здатність людини успішно 

виконувати рухові дії, вирішуючи спочатку поставлену задачу (сильніше, 

швидше і т.д.). Виділяючи п'ять фізичних якостей - силу, швидкість, 

витривалість, спритність і координаційні здібності, гнучкість і одне похідне - 

швидкісно-силові здібності, треба відзначити, що всі вони взаємопов'язані і 

розглядати їх потрібно спрямовувати з урахуванням сенситивних (найбільш 

сприятливих) періодів їх розвитку та вікової динаміки [50; 64; 221]. 

В онтогенезі людини є такі періоди, коли навчання рухам або розвиток 

певних фізичних якостей відбувається найуспішніше, коли здатність до 

оволодіння іншими руховими діями знижена. Такі періоди, як зазначалося 

вище, називаються сенситивним, або критичними і характеризуються 

підвищенням сприйнятливістю і реактивністю організму дитини до фізичних 

навантажень, і переважно до навчання певним видам рухів [68,69,71]. 

 У спортивній практиці недостатньо глибокий аналіз взаємозв'язку між 

біологічним віком і спортивними досягненнями нерідко вводить в оману 

тренера щодо істинних здібностей юних спортсменів. Нерідко високий 

спортивний результаті у дитячі роки є наслідком не високої спортивної 

обдарованості, а генетично більш ранніми термінами біологічного дозрівання 

організму дитини. Саме у дитячому віці формуються базові рухові вміння і 

навички, створюється фундамент рухової діяльності. На основі фундаменту 

рухової діяльності дитини згодом і складається рухова діяльність дорослої 

людини [207; 233; 240]. 

Досліджуючи показники сили і швидкості м'язових скорочень, у 

дослідженнях [57; 65] виділено кілька етапів розвитку рухової функції. До 4-

5 років у дитини формується здатність розвивати спрямовані зусилля. Цей 

період автори назвали періодом первинного становлення рухової функції. На 

наступному віковому етапі (від 4-5 до 6-7 років) відбувається становлення 
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довільної регуляції рухів. Відбувається вдосконалення координаційних 

механізмів ЦНС. У віці від 6-7 до 13-14 років настає період активного 

вдосконалення рухової функції. Протягом цього періоду відбувається 

вдосконалення функціональних можливостей організму, становлення 

координаційних механізмів, що забезпечують високий рівень прояву рухових 

якостей і злагоджену діяльність рухового апарату відповідно до вікової 

періодизації. Разом з тим організм дитини ще не повністю сформований, і це 

позначається на виконанні тривалих і інтенсивних фізичних вправ [75; 162; 

207; 216]. 

Віковий період з 13-14 до 20-25 років є заключним етапом 

поступального вікового розвитку рухової функції. На основі робіт ряду 

вітчизняних і зарубіжних дослідників [66; 73; 233; 239; 240] помітно, що вже 

з 6-7 років удіте й характеризується підвищена рухова активність. Діти 7-10 

років схильні до виховання швидкості. Причому найбільший щорічний 

приріст частоти рухів спостерігається з 4 до 9 років. Під впливом 

тренувального процесу її найбільший приріст зафіксовано у віці 9-12 років 

[19]. 

Якщо говорити про швидкість реакції, то слід зазначити, що у дітей до 

9-11 років латентний період зменшується швидко, після 13-14 років – 

повільно [41; 50]. Отже, якщо до 12 років цілеспрямовано не працювати над 

вдосконаленням швидкості реакції, то в наступні роки виникне відставання і 

ліквідувати буде дуже складно. 

До вихованню загальної витривалості, в основі якої лежить 

максимальне споживання кисню, діти дуже чутливі з 8 до 12 років. У 

хлопчиків ця якість добре виховується з 8 до 11 років, а у дівчаток - з 9 до 12 

років. Таким чином, розвиток біомеханічних систем рухових дій, що 

детермінують ефективність і якість спортивно-технічної і тактичної 

підготовки, в тому числі і у тенісі, а також забезпечують розвиток 

морфофункціональних перетворень, найінтенсивніше відбувається в 

дитячому та підлітковому віці [67; 125; 227]. 
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Цей процес як у природній і індивідуальній віковій еволюції людини, 

так і в спортивному онтогенезі відбувається нерівномірно і характеризується 

сприятливими і несприятливими періодами розвитку важливих для 

спортивної результативності фізичних якостей і координаційних здібностей 

[16; 97; 153], у тому числі і тих, від яких залежить успіх у тенісі.  

Добре збалансована система багаторічної спортивної підготовки 

тенісиста повинна передбачати можливість організації навчальних і 

тренувальних впливів адекватно сенситивним періодам вікового розвитку 

параметрів рухової функції, що забезпечують успішність та стимуляцію 

розвитку спортивної техніки і тактичної підготовленості [15; 80; 169; 209]. 

Якщо не виховувати фізичні якості з раннього віку, а чекати до 12 

років, після чого почати займатися вихованням рухових якостей – це марна 

трата часу, яка в подальшому визначатиме результативність у спортивній 

діяльності, зокрема у тенісі [146; 196; 202]. 

 

1.3. Специфіка тренувальних та змагальних навантажень 

тенісистів  

«Контроль тренувальних і змагальних навантажень є основною ланкою 

у складному і багатогранному ланцюзі управління підготовкою спортсменів. 

Ефективне управління тренувальним процесом, в першу чергу, залежить від 

знання тренером закономірностей адаптації організму спортсмена до 

навантажень. Механізми адаптації зумовлюють розподіл навантажень за 

спрямованістю та величиною протягом певного періоду їх підготовки» [18; 

100; 184; 212]. 

‘ Теніс має специфічні особливості, які зводяться до наступного [29; 193; 

217]:  

1. Невизначеність кількості дій, їх часу та загального обсягу 

навантаження. Тенісний матч у жінок розігрується з трьох партій. 

Максимальна кількість геймів в матчі з трьох сетів - 39. Тоді як у чоловіків 

матч може складатися і з 5 сетів, в останній партії матч закінчиться тільки 
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тоді, коли у суперників різниця буде в два гейми. Це означає, що кількість 

зіграних геймів може бути необмежена. Але кількість зіграних сетів і геймів 

дає вельми неповне уявлення про дії і загальному обсязі проробляється 

гравцем роботи. Вирішальним стає виявлення параметрів гейми.  

2. Невизначеність дій і пересувань при невизначеною зміні ситуації. 

Неможливо точно та впевнено передбачити характер і послідовність дій, які 

тенісист виконатиме протягом матчу. «Це залежить від технічної 

підготовленості гравця, рівня його майстерності, а також тактичного плану, 

якого будуть дотримуватися противники під час матчу» [29].  

3. Варіювання ступеня зусиль. Тенісист виконує різноманітні по 

техніці і силі ударів, а також різні за інтенсивністю пересування. Чергування 

зусиль пов'язано з різноманітністю пересувань, виконуваних тенісистом під 

час матчу: - з підходом до м'яча і підготовкою до удару; - з безпосереднім 

виконанням удару; - з пересуванням після удару, викликаним необхідністю 

зайняти потрібне положення. Чергування зусиль пов'язано також з видом 

удару, який виконує тенісист. Всі удари можуть варіюватися по силі, у 

напрямку, по обертанню. Також удари можуть виконуватися в різних точках 

- високого, середнього, низькою, тобто під час гри виконуються дії, відмінні 

одна від одної як за формою, так і за зусиллями. А це, в свою чергу, висуває 

підвищені специфічні вимоги до витривалості тенісиста [28; 35; 74].  

4. Чергування тривалості зусиль і відпочинку. Під час гри 

відбувається чергування фаз зусиль і відпочинку. І ті, і інші нестандартні за 

тривалістю. Вони багато в чому визначаються рівнем майстерності тенісиста, 

стилем його гри, рівнем тренованості, логікою боротьби, а також видом 

покриття і типом відпочинку.  

5. Опосередковане виконання ударного дії. Важливою особливістю 

тенісу є те, що гравець робить ударні дії не безпосередньо рукою, а за 

допомогою спеціального пристосування - ракетки. Це визначає високі вимоги 

до локальної статичної витривалості.  
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6. Особливості, пов'язані з умовами проведення турнірів. Тенісні 

турніри проводяться на різних покриттях - «повільних», «середніх», 

«швидких»; тенісисти грають як на відкритих, так і на закритих майданчиках. 

Через це змінюється відскік м'яча, а, отже, і манера гри. Матчі часто 

ускладнюються метеорологічними умовами. Нерідко доводиться грати при 

дуже високій температурі повітря, яскравому сонці, сильному вітрі і т.д. 

Турніри проводять в місцях, по-різному розташованих щодо рівня моря - в 

низкогорье, в середньогір'ї, а це висуває підвищені вимоги до витривалості 

гравців, до їх здатності вести гру в потрібному темпі, протягом тривалого 

часу, кілька днів поспіль. 

Аналізуючи дослідження M.I. Volkov [10], основними системами 

енергопостачання в тенісі є: фосфатна (70%), лактацідная (20%) і киснева 

(10%). Оскільки в тенісі переважають циклічні вибухові руху невеликою 

тривалістю, то основну частину енергії тенісист черпає з анаеробних систем 

(фосфатной і лактацідной), тому тренування цих систем набуває великого 

значення. Однак хороша аеробна підготовка забезпечує поповнення енергії 

при виконанні фізичної роботи і дозволяє прискорити відновлення сил [10]. 

Роблячи висновки, стає очевидно, що виходячи на матч, тенісист не 

знає, скільки часу йому належить битися на корті, скільки ударів він повинен 

буде виконати і в яких умовах, яку відстань йому доведеться пробігти і з яких 

відрізків воно складеться. Для того щоб правильно визначити основний 

напрям в підготовці тенісиста, необхідно знати вимоги, які пред'являє 

змагальна діяльність. Саме тому особливо важливо дати об'єктивну 

педагогічну оцінку ігрової діяльності тенісистів [111; 181; 204; 225]. 

Аналіз літературних джерел і результати педагогічного 

спостереження за тренувальною діяльністю тенісистів 10-12 років показали 

необхідність знань про величини змагальних навантажень, на основі яких, 

доцільно будувати, а також вносити необхідні корективи в тренувальний 

процес юних спортсменів [36; 47; 83; 94; 115]. 
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При визначенні кількісних показників навантаження враховується 

тип покриття, оскільки він впливає на параметри змагального матчу. 

Отримані дані про параметри навантажень, таких як тривалість і «чистий» 

час матчу, кількість зіграних геймів, відстань і т.д. як на швидкому, так і на 

«повільному» покритті мають дуже великий розкид. Показники обсягу 

зовнішньої сторони навантаження при грі на покриттях з повільним 

відскоком м'яча, такі як: тривалість матчу коливається від 50 до 120 хвилин в 

середньому, в той час як на «швидкому» покритті від 52 хвилин, «чистий 

час», протягом якого тенісисти безпосередньо виконують техніко-тактичні 

дії, становить в середньому на «повільному» покритті від 7 до 22,3 хвилин, а 

на «швидкому» від 7 до 20 хв. За цей час тенісисти виконують від 128 до 396 

ударів в середньому на «повільному» покритті і від 175 до 460 ударів на 

«швидкому» [38; 47; 49; 114; 236]. 

Спортсмени пробігають від 863 до 2015 метрів в середньому на 

кортах з повільним покриттям і від 774 до 1564 метрів на швидкому [130].  

Таким чином, можна констатувати, що при грі на повільному 

покритті, матчі тривають більше часу, тенісисти пробігають більшу відстань, 

виконуючи при цьому меншу кількість ударів, ніж при грі на швидкому 

покритті [52; 86]. 

Інтенсивність навантаження при грі на повільному покритті, 

виражена в темпі розіграшу очка становить в середньому від 18 до 22 ударів 

в хвилину, що нижче в порівнянні з кількістю ударів виконуваних 

тенісистами на швидкому покритті, де темп гри становить від 23 до 25 ударів 

в хвилину [112; 137; 183]. 

У зв'язку з цим, постала проблема контроль виконуваної тенісистами 

роботи по величинам навантаження, а оскільки теніс має свою специфіку. 

Під величиною навантаження прийнято вважати кількісну міру 

тренувальних впливів. Виділяють навантаження - великої, значної, середньої 

та малої величин. При цьому умовно розрізняють показники, які стосуються 

зовнішньої та внутрішньої сторонам [22; 53; 84; 237]. Під зовнішньою 



42 
 

стороною навантаження розуміють кількісні характеристики виконуваної 

роботи (змагальної або тренувальної), що оцінюється за зовні вираженим 

параметрам [140]. 

Встановлено, що параметри матчів з різною величиною 

навантаження, що розігрувалися на повільних покриттях, мають свою 

специфіку. По-перше, їх тривалість і кількість зіграних геймів при одній і тій 

же величині навантаження дещо більше, ніж при грі на швидкому покритті, 

це узгоджується з даними величин навантажень провідних спортсменів [47; 

81; 209; 224]. Виняток становить навантаження малої величини. Це, мабуть, 

можна пояснити тим, що в таких матчах у хлопців 10-12 років зустрічаються 

суперники з дуже різним рівнем підготовленості. 

Найсильніші гравці в даній віковій категорії і на повільному покритті 

продовжують вести матч в атакуючому стилі. Однак їхня гра на швидкому 

покритті більш надійна, тому для завершення зустрічі потрібна менша 

кількість очок, геймів, що позначається на зменшенні «загального» і 

«чистого» часу матчу [17; 37]. 

Аналіз змагальної діяльності показує, що при малій величині 

навантаження тенісисти 10-12 років проводять на корті не більше 50 хвилин, 

зігравши при цьому 14 геймів, «чистий» час матчу становить 7 хвилин. При 

даних показниках змагальної навантаження після закінчення матчу не 

відбуваються зміни в жодній зі сфер стану спортсменів. Сума технічних дій 

за матч складає 128 ударів, а обсяг рухових дій - 151 удар в годину. Моторна 

щільність матчу не перевищує 14%, тоді як темп гри становить 18 ударів в 

хвилину [81; 98; 141]. 

При середній величині навантаження, як правило, зміни 

відбуваються лише в одній, як правило, психологічної або функціональної 

сфері, тенісистам в середньому доводиться проводити трохи менше години 

на корті, «чистий» час матчу становить 10 хвилин. Сума геймів збільшується 

до 15, зав'язується складніша боротьба, і тенісист вже виконує 16 ударів в 

геймі. Показники обсягу навантаження, такі, як сума технічних дій, за матч 
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складає 220 ударів, а обсяг рухових дій в середньому становить 227 ударів на 

годину. У порівнянні з малою величиною навантаження і пробігає відстань 

подовжується до 1036 метрів в середньому [142; 237]. 

Значно підвищується темп і моторна щільність як показники 

інтенсивності гри. На «повільному» покритті темп становить 22 удари на 

хвилину, а моторна щільність 17% відповідно. При значній величині 

навантаження зміни в двох сферах, спостерігаються найчастіше в 

психологічній і функціональної сферах. Загальний час матчу тут становить 

майже 65 хвилин, «чисте» час матчу 12 хвилин, сума геймів 26, при цьому 

тенісистові доводитися робити до 16 ударів в геймі. Обсяг рухових дій 

дорівнює 247 ударам на годину, а сума технічних дій за матч - 264 удару. 

Темп гри при значній величині навантаження збільшився до 25 ударів в 

хвилину, моторна щільність матчу склала 18%. Незважаючи на те, що при 

значній величині навантаження в середньому тенісисти проводять майже в 

два рази менше часу на корті в порівнянні з великою величиною 

навантаження, пробігати їм доводиться майже 1700 метрів [39; 52]. 

При великій величині навантаження зміни відбуваються в усіх трьох 

сферах: в психологічної, функціональної та рухової. В середньому загальний 

час тривалості матчу становить не менше години, «чистий» час матчу 

збільшується майже до 23 хвилин, сума геймів зростає до 24, а кількість 

ударів виконуваних гравцями в геймі збільшується до 16. Обсяг рухових дій 

дорівнює 195 ударам на годину, а сума технічних дій за матч 396 ударів, 

спортсменам застосовується для розрахунку навантаження доводитися 

пробігати не менше двох кілометрів за матч. При цьому такі показники 

інтенсивності, як темп, падає до 18 ударів в хвилину, а моторна щільність 

матчу становить в середньому 18% [52; 68]. 

 

 1.4. Техніко-тактична підготовка як основна складова частина 

інтегральної підготовки юних тенісистів 

Основне завдання техніко-тактичної підготовки тенісистів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки (10-12 років) полягає в розвитку умінь та 
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навичок гравців ефективного ведення гри в ускладнених (нестандартних) 

умовах діяльності змагання (тренування) [1; 117; 118].  

Техніка в спортивних іграх визначається, як сукупність прийомів і 

дій, які забезпечать ефективне розв'язання рухових задач [136; 175; 182]. У 

свою чергу, під технічною підготовленістю розуміють ступінь ос-військової 

системи рухів, спрямованих на досягнення високих спортивних ре-зультатів 

[119; 134].  

Теорія спортивної техніки включає і розглядає два принципових 

поняття: 1) спортивна техніка і 2) техніко-тактичну майстерність [133; 135; 

177].  

Перше поняття - спортивна техніка включає в себе:  

- систему рухів, властивих конкретному спортивному вправі; - 

руховий склад і структуру, що належать цілком біомеханіки. Для 

обгрунтування технічної майстерності гравця в тенісі враховують ряд 

показників, якісно і кількісно характеризують стан техніки змагальних дій, в 

тому числі [138; 205; 218]: 

 - результативності;  

- ефективності і надійності;  

- обсягу і різнобічність.  

Друге поняття - техніко-тактичну майстерність відноситься до 

методики тренування і має на увазі вміння спортсмена ефективно 

використовувати мотор-ний потенціал в умовах тренування і змагань. Багато 

авторів, розглядаючи поняття техніко-тактичну майстерність, по-ють його не 

як стан, який може бути досягнуто одного разу, а як даний результат 

безперервного і нескінченного руху від менш абсолютного до більш 

досконалого [156; 178; 194].  

Тактика гри - це, перш за все, загальні форми побудови дій і 

взаємодій, послідовно об'єднують змагальні дії [199; 201]. Характерно, що в 

тенісі техніка і тактика постають у вигляді сукупності технічно і тактично 

упорядкованих дій. Інтегральні показники результативності гравця 
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визначають, зазвичай, шляхом порівняння кількісних оцінок спортивного 

результату, показаного при цілісному виконанні змагальних дій, з імовірно 

можливим результатом, який розраховується, (по рівняннях регресії) на 

основі результату виконання в контрольній «прикидки» тестових вправ, що 

відрізняються від змагального дії менш складною технікою [214].  

Сенс такого зіставлення полягає в тому, щоб визначити, наскільки 

повно техніка змагальних дій, що сформувалася у спортсмена, дозволяє 

реалізувати руховий потенціал, яким спортсмен має на даному ступені 

спортивного вдосконалення. При виявленні диференціальних показників 

ефективності спортивної техніки оцінюють і порівнюють з деяким умовним 

еталоном окремі її риси, які виділяються, природно, стосовно особливостей 

тенісу.  

Надійність сформованості техніки визначається [228; 230; 232]:  

1) показниками її стабільності;  

2) стійкістю по відношенню до сбивающим факторів (зовнішніх і 

внутрішніх перешкод, здатним внести спотворення в техніку рухів);  

3) доцільною варіативністю (виправданою змінності в деталях) в 

мінливих умовах змагань;  

4) економічністю при багаторазовому відтворенні змагальних дій 

неграничними інтенсивності.  

Конкретний вибір і способи оцінки цих показників залежать від 

особ-ностей видів спорту. Так, в якості одного з основних показників 

надійності техніки змагальних дій, наприклад, в видах спорту швидкісно-

силового типу використовується співвідношення вдалих і невдалих спроб 

при неодноразовому виконанні їх в процесі змагання або в умовах 

тренувальної «прикидки» [133].  

В ряду названих показників надійності техніки змагальних дій є, 

здавалося б, несумісні - стабільність і варіативність. Однак, по суті, ці ознаки 

- невід'ємні властивості будь-якого досконалого навички (це фізіологічно 

підкреслюється поняттям «динамічна стереотип» функціональної основи 
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навички) [117; 229; 230]. Доцільна варіативність тут виражається в зміні 

способу виконання дій або їх технічних деталей (головним чином в 

початковій, вхідний фазі дії за принципом так званої воронки) стосовно до 

мінливих змагальних сі-туації і зовнішніх умов змагання [238].  

Стабільність же дій виражається в однаковому відтворенні їх 

технічної основи, а в відносно стандартних умовах змагання - і їх деталей. 

Надійність техніки змагальних дій якраз і гарантується завжди певним 

відношенням цих протилежностей - стабільності і варіативності. При цьому 

конкретно-оптимальне співвідношення їх залежить, зрозуміло, від 

особливостей видів спорту.  

У віці 10-12 років, до технічних дій відноситься: удосконалення 

плоских, кручених та різаних ударів із задньої лінії з відскоку відкритою та 

закритою площиною ракетки у середній та високій точці удару; розучування 

ударів з відскоку з різним обертанням м’яча у високій точці всередині корту. 

На цьому єтапі підготовки також вивчаються обвідні різані удари з відскоку 

(«свічки»); укорочені удари зльоту праворуч та ліворуч; удари над головою 

та удоконалюються плоскі,різані та кручені подачі у різні зони поля подач 

[37]. 

До тактичної підготовки у віці 10-12 років входять вправи: обмін 

ударами із задньої лінії на "утримання" м’яча під час гри; спрямування м’яча 

партнеру вправо і вліво під його "слабку" руку; застосування атакувального 

удару (більш сильного, ніж останні) на "короткий" м’яч; варіювання темпу 

гри за рахунок чергування різних ударів: за силою; за висотою траєкторії 

польоту м’яча; використання ударів у "протихід" супернику; варіювання 

глибини ударів, використання "коротких" ударів; обведення суперника, що 

вийшов до сітки, "свічкою"; вихід до сітки на "короткий" м’яч і виконання 

ударів з льоту у "відкриту" частину корту [37]. 

У видах спорту, де змагальні ситуації надзвичайно мінливі 

(спортивні єдиноборства та ігри) моменти варіативності техніки змагальних 

дій значно більш виражені, ніж у видах спорту, для змагаючись-ний в яких 
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типові щодо стандартні умови (більшість видів легкої атлетики, важка 

атлетика, спортивна гімнастика і ін.) [52; 68]. 

Показники обсягу і різноманітності сукупності навичок технічного 

виконання змагальних дій, що сформувалися у спортсмена-тенісиста, це, 

інакше кажучи, - показники того, скільки таких навичок виробок-талось у 

нього і який ступінь їх різноманітності [177]. Зрозуміло, що ці показники 

особливо значимі в тих видах спорту, змагальна діяльність в яких включає 

безліч різноманітних дій. Це відноситься, наприклад, до гімнастики, стрибків 

у воду, фігурному катанні і ін., і тим більше до видів спорту, де змагальна 

діяльність ускладнена надзвичайно непередбачуваними змінами змагальних 

ситуацій (спортивні єдиноборства, ігри та ін.) [182; 201].  

Певний запас змагальних навичок допомагає і в тенісі цільових 

перевірок варіювати способи змагальних дій, розширює можливості викорис-

ня різних тактичних варіантів ведення змагання в його різних стадіях 

(попередні, фінальні). Треба до того ж не забувати, що створюване в процесі 

багаторічної спортивної діяльності багатство індивідуального фонда навичок 

спортсмена-тенісиста - одна з найістотніших передумов просування 

спортивної майстерності [37; 39; 133; 156; 175]. 

 

1.5. Аналіз сучасних інноваційних технологій техніко-тактичної 

підготовки тенісистів 10-12 років  

Успішність досягнень спортсмена-професіонала у тенісі на етапі 

максимальної реалізації свого потенціалу залежить від: антропометричних 

особливостей, фізичних та психологічних якостей, техніко-тактичної 

підготовленості, змагального досвіду у виступах високого рівня, партнерів 

[1; 17; 37]. 

У тенісі техніко-тактична підготовка має різнобічний характер у 

порівнянні з іншими видами спорту. Відмінності проявляються у веденні 

ігрової діяльності; забезпеченні взаємодії ігрової діяльності залежно від ходу 

змагальної боротьби; забезпечення фахового підходу до проблем підготовки 
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юних спортсменів і подальшої реалізації засвоєних техніко-тактичних 

прийомів у змагальній діяльності [29; 52]. 

Сучасні тенденції розвитку тенісу ставлять перед фахівцями питання не 

тільки можливостей удосконалення навчального-тренувального та 

змагального процесів підготовки, але і більш якісного підходу до питань 

кваліфікованої підготовки резерву [68].  

У зв’язку з цим зростає необхідність застосування нових наукових 

розробок і програм у навчально-тренувальній підготовці дітей, особливо на 

етапі базової підготовки 10-12 років, без яких неможливо складати гідну 

конкуренцію провідним країнам світу у різних аспектах підготовки гравців 

[17; 68]. 

1.5.1 Особливості впровадження інноваційних технологій та 

ефективність їх використання у тенісі 

Сьогодні інновації, технічне переоснащення швидко розвиваються, 

удосконалюються, ефективно застосовуються, допомагають як досягти нових 

рекордів,так і заохочують новачків до спортивної діяльності [42; 46]. 

«Гаджети допомагають як професійним спортсменам, так і звичайним людям 

слідкувати за своїм фізичним станом, режимом і сном, заохочують до 

спортивної діяльності та ведуть статистику фізичних навантажень і реакцію 

тіла на них» [45; 104]. 

Ринок новітніх технологій у спорті розширюється, стає потреба у 

виконанні безліч функцій. Прикладом цього є смарт-браслети, які зчислюють 

усю інформацію про фізичний стан організму [61; 116; 160]. 

Проте інновації не зупинилися на «розумних» браслетах, які є досить 

звичним у нашому житті, зараз вже широко використовуються «розумні» 

футболки. «Смарт-футболки оснащені сенсорами, які збирають різноманітну 

інформацію про носія: пульс, кількість спалених калорій під час тренування і 

навіть рівень стресу. Якщо власник схвильований, футболка через додаток в 

смартфоні порадить йому розслабитись» [166; 171]. 
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У різних видах спорту метою є збільшення дальності або точності 

польоту спортивного снаряду, тому для досягнення цієї мети снаряди 

модифікуються. Так, наприклад, «…дальність польоту списа може бути 

значно збільшена за рахунок згладжування його частини, в результаті чого 

поліпшуються аеродинамічні властивості, що забезпечують більш виражений 

аеродинамічний ефект». Зміна конструкцій списа спричинило за собою зміну 

техніки, методики тренування і призвело до росту спортивних результатів 

[172].  

У тенісі свою еволюцію розвитку пройшов і тенісний м’яч, від 

використання різних видів хутра і до сучасного спеціального сукна «Melton» 

вкритого вовняним покриттям понад гумової кулі. Також на сучаному етапі 

використовується певний тиск у м’ячі задля потрібного відскоку від корту та 

польоту з різним обертанням за новими сучасними технологіями [195]. 

У спортивній гімнастиці прогрес багато в чому визначають: зміна 

конструкцій гімнастичних снарядів; застосування додаткових засобів, що 

сприяють появі великої кількості складних, оригінальних елементів, зв'язок і 

з'єднань, які високо оцінюються суддями. Модифікація конструкції для 

махів, зміна конфігурації ручок і ін. призвела до того, що весь снаряд в 

цілому став біомеханічно доцільною, зручною конструкцією. Це розширило 

творчі можливості тренерів і спортсменів у відношенні до розробки і 

розучування нових елементів, дозволило більш ефективно удосконалювати 

техніку, повніше використовувати анатомо-морфологічні та конституційні 

можливості тіла гімнастів [195; 210]. 

У тенісі аналогічним прогресом стало розвиток тенісних ракеток: від 

великих за розмірами дерев’яних ракеток до сучаних ракеток, вироблених з 

графіту з використанням різних за видами віброполгинаючими опорами 

[87,100]. 

На вдосконалення техніки спортивної гімнастики значно вплинули 

зміни покриття килима для виконання вільних вправ (синтетичне покриття 

різко збільшило амортизаційні властивості і дозволило розробити і 
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впровадити найскладніші елементи - подвійне сальто, потрійне сальто, 

сальто з піруетами і ін.), різних допоміжних конструкцій та інвентарю - 

гімнастичних матів, ям для приземлення [39; 241]. 

Еволюція зміни покриття для гри у теніс також значно просунулись. 

Сьогодні існують різни види покриття: грунтове покриття («тенісит»), 

трав’яне покриття, тверде покриття («hard») та синтетичне. Вони являються 

офіційними покриттями для проведення основних турнірів Великого 

Шолому та задля тренувань, можна відмитити ще інші види – деяких 

модифікацій офіційних покриттів [15; 48; 71; 96]. 

 При розробці інвентарю та обладнання для видів спорту, де тісно 

взаємодіють спортсмени зі спортивним снарядом (теніс, настільний теніс, 

стрибки з жердиною, стрільба з лука, спортивна гімнастика, метання списа, 

хокей на льоду, хокей на траві, важка атлетика), слід дотримуватися ряду 

вимог [105]: 

• забезпечення відповідності біомеханічної системи і самого снаряда; 

• амплітудні параметри не повинні перевищувати фізіологічні і 

біомеханічні діапазони (адаптацію біологічної системи), при яких можливі 

незворотні трансформаційні зміни; 

• в ігрових видах спорту характеристики спортивного інвентарю 

повинні забезпечувати максимально можливу швидкість польоту м'яча, 

кульки або шайби при даному рівні технічної і фізичної підготовки 

спортсменів [45]. 

Дослідників також багато уваги приділяють використаному 

спортивному інвентарю. Так, наприклад, у велосипедному спорті постійний 

пошук оптимальних, легких і надійних варіантів конструкцій велосипеда 

спрямований на його вузлові частини: передній кареточний вузол 

(перемикач, шатун, педалі, провідні шестерні та ін.) [45; 116]. 

У легкій атлетиці в стрибках з жердиною почали використовуватися 

металічні жердини, які порівняно з бамбуковими відрізнялися підвищеною 

жорсткістю. Це призвело до значного удосконалення техніки: стрибок 
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придбав виражений маховий характер, змінилися вимоги до рівня 

спеціальної підготовленості спортсменів, до їх конституційних особливостях. 

Успіху в цьому виді спорту стали досягати атлети високого зросту. 

Використання металевих жердин призвело до зростання світових і 

національних рекордів [160; 171].  

«При розробці і здійснення нових конструкцій спортивного інвентарю 

та обладнання, спортивних споруд в останні роки пильну увагу приділяється 

підвищенню безпеки спортсменів, особливо в тих видах спорту, які найбільш 

залежать від матеріально технічного забезпечення підготування і змагань». 

Наприклад, сучасні гірні лижні кріплення не тільки обидві забезпечують 

жорстке з'єднання черевик з лижами, що позитивно впливає на ефективність 

техніки, а й автоматично звіотнює ногу спортсмена при перевантаженнях, які 

можуть привести до травм [217; 223; 241]. 

Для всіх видів існують визнані вимоги до спортивного одягу. 

Спеціальні тканини, у том числі тенісистів, дозволяють спортсменам 

зберігати тепло, що не промокає під час тренувань у холодну погоду; сучасне 

спортивне взуття шиється зі спеціально збалансованою пружною підошвою і 

прокладками, що створюють оптимальні умови для переміщення і захищають 

від пошкоджень [181; 209]. 

Спортивний одяг розробляється з урахуванням специфіки виду спорту 

Маса спортивного одягу може негативно вплинути на показники спортивної 

працездатності в деяких видах спорту, оскільки, чим важче одяг, тим більше 

енергії потрібно для подолання гравітаційної сили [130; 137]. 

Тому творці спортивної одягу використовують сучасні тканини і 

матеріали, що дозволяють зробити такий одяг більш легким [33; 40]. 

Зменшення маси кросівок забезпечує легкоатлету певну перевагу. Це 

підтверджується науковими дослідженнями. В одному з них спортсмени 

прийняли участь у забігу з установленою швидкістю в спортивному взутті 

різної маси, при цьому у них визначали величину споживання кисню. У 

спортсменів, які бігли в більш важкому взутті, споживання кисню виявилося 
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вище, ніж у спортсменів, які бігли в легких кросівках, що вказує на великі 

енерговитрати. Відповідно до проведених розрахунків, економія 

енерговитрат становить 0,28% на кожні 28г маси взуття. Тому, якщо 140-

грамові бігові кросівки вдягти замість 280-грамових тренувальних кросівок, 

то економія енерговитрат при бігу на марафонській дистанції може дати 

можливість спортсмену подолати її на кілька хвилин швидше [9; 12; 40]. 

Це підтверджується і у тенісі. Сучасний стан тенісних кросівок стає 

приголомшевим: створюються різні моделі взуття з різним покриттям 

підошви, з використанням різних супінаторів та різним складом матеріалів, 

використуються матеріали з різним ступенем еластичності, від чого залежить 

здатність до погашення сили удару в момент дотику ноги з поверхнею землі 

[68]. 

Спортивне взуття тенісиста створюється і для забезпечення 

оптимального тертя, необхідмого для успішного виступу [68].  

В даний час у тенісі ведеться інтенсивна робота з вдосконалення 

штучних покриттів залів і стадіонів, які сьогодні представляють значно 

більшу небезпеку для спортсменів в порівнянні з природними [17]. 

 

 1.5.2. Інноваційні засоби та методи техніко-тактичної підготовки 

тенісистів 10-12 років 

Ключовим елементом серед інноваційних засобів є комп'ютерні 

системи [77; 164]. Основними перевагами використання п комп'ютерних 

пристроїв у спортивному тренуванні є: можливість об'єднання у єдину 

функціональну систему; звільнення від рутинних функцій управління; 

скорочення часу [85; 128]. 

Однак сьогодні, коли абсолютно очевидно, що процес підготовки 

спортсменів високої кваліфікації повинен бути переведений на інтенсивні 

технології, такий стан может тільки стримувати поший прогрес великого 

спорту [174]. Для ефективного втілення в життя ідеї впровадження 

гравітаційних біомеханічних стимуляторів у тренувальний процес ще в 
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середині 1970-х років, в Національному університеті фізичного виховання і 

спорта України на кафедрі кінезіології приступили до розробки різних 

засобів, що дозволяють моделювати для людини умови підвищеної і 

пониженої гравітації при виконанні фізичних вправ. Вони являють собою 

систему вантажів, що закріплюються в області локалізації центрів мас 

біоланок тіла людини. Маса каждого вантажу, розраховується з урахуванням 

індивідуальних особностей моторики певного спортсмена виходячи з 

конкретних завдань тренувального процесу, загальної маси його тіла і 

біомеханічних параметрів виконання заданих фізичних вправ [41; 47].  

Для забезпечення оптимальних умов формування рухових навичок при 

навчанні спортивним рухам і їх вдосконалення, а також для підвищення 

працездатності спортсменів у тренувальному процесі тенісистів широко 

застосовуються різноманітні тренажери (рис.1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Вони 

дозволяють тренеру програмувати і контролювати рухові завдання особистої 

цільової спрямованості, а спортсмену - успішно долати труднощі, обумовлені 

власними руховими можливостями і цільовими установками, на досягнення 

яких направлена його діяльність в процесі тренування [87; 174; 197].  

Тренажерне обладнання дозволяє ефективно розвивати рухові якості і 

здатності, поєднувати технічні уміння, навички в процесі спортивного 

тренування [222]. 

 

Рис. 1.1 Тренажер Unique Sports Fill N Drill Tennis Trainer 

Багатоцільовий тренажер Fill N Drill Tennis Trainer є відмінним 

інструментом навчання тенісних навичок техніко-тактичної підготовки для 

тенісистів 10-12 років. Цей тренажер дозволяє проводити тренування і 

відпрацьовувати свої удари в будь-якому місці, не залежачи від партнера, 
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оренди залу і тимчасових можливостей тренера. Тренажер Fill N Drill 

призначений для практики ударів і подач, для відпрацювання зорово-

моторної координації очей і рук, і витривалості [222]. Пристосування являє з 

себе базу, яка встановлюється на підлозі або землі і прикріплений до неї 

спеціальної гумкою тенісний м'яч. Міцний шнур тягнеться до 30 футів, а 

потім сильний гумовий шнур повертає м'яч назад (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.2 Тренажер Unique Sports Tennis Reflex Training Ball 

М'яч для розвитку реакції Unique Sports Тennis Reflex Training Ball 

ідеальний для спортсменів, яким необхідні хороша швидкість реакція і 

координація, бо завдяки шести гумовим виступам відскік м'яча 

непередбачуваний, широко використовується в програмах тренувань з 

техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років. М'яч виготовлений з 

щільної гуми, має високу зносостійкість. Розвиває реакцію, тренує 

координацію, максимально концентрує зір під час тренування [226]. Можна 

тренуватися в поодинці з відскоком від підлоги і стіни або в команді, або з 

тренером. Непередбачуваність відскоків м'яча змушує спортсменів 

інтенсивно переміщатися. За рахунок цього відмінно розвиваються м'язи ніг, 

а також швидкість і сила (рис.1.2). 

 

Рис. 1.3. Координаційні сходи  LiveUp agility ladder  

Координаційні сходи розроблені спеціально для поліпшення 

різноспрямованої швидкості спортсмена, його координації, прискорення і 
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балансу в програмах техніко-тактичної підготовки тенісистів. Вони 

дозволяють робити певні вправи з постійним збільшенням темпу та 

інтенсивності. Тренуються не тільки м'язи всього тіла, але і нервова система, 

її реакція на швидкі рухи [227]. Сходи є твердими незламними і гнучкими, 

використовуються для тренування швидкості, реакції, координації, балансу, 

витривалості, для різних реабілітаційних вправ, спрямованих на поліпшення 

гнучкості рук, ніг, хребта, відновлення м'язів (рис. 1.3). 

   

Рис. 1.4. Мультисенсорна система «PIVOT» 

Сенсорні датчики, вбудовані в тенісну ракетку і їх надягають на зразок 

вже звичних фітнес - браслетів, в тандемі зі спеціальною програмною 

оболонкою розробники об'єднали в рамках єдиної мультисенсорний системи 

«PIVOT». Ця розробка, що дозволяє отримати вичерпну інформацію про 

рівень індивідуальної підготовки гравця дає можливість професійним 

тенісистам відточити свої технічні навички, а новачкам - значно прискорити 

процес навчання і освоєння популярних технік. Це єдина система захоплення 

руху, бездротової передачі даних та їх подальшої моментальної програмної 

обробки за допомогою спеціалізованої програми. Висока продуктивність, 

надійність і точність зчитування й обробки інформації забезпечують 

вбудовані в кожен датчик акселерометр, магнітометр і гіроскоп. Автономне 

живлення датчиків здійснюють вбудовані акумулятори. Дані обробляються зі 

швидкістю 100 кадрів / секунду передаються по бездротовому каналу на 

головний "сенсор - хаб", який транслює потік даних в хмару для подальшої 

обробки, аналізу та отримання готового результату. Програма дозволяє 

створювати і налаштовувати індивідуальну схему навчання. При цьому 

досягнуті результати або помилки моментально фіксуються і можуть бути 

озвучені також в режимі реального часу за допомогою легко ідентифікованих 

звукових сповіщень. Так, наприклад, при досягненні поставленої мети 
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(правильного виконання технічного прийому) датчики тут же зафіксують цей 

факт, програма розшифрує дані і спортсмен отримає відповідне звукове 

повідомлення про те, що "бар'єр взятий", а значить, можна закріплювати 

останній результат (рис.1.4). 

Сьогодні вже доведено, що досягнення високих спортивних результатів 

спортсменами є, як правило, результат використання ними найпередовіших і 

сучасним ергогенних біомеханічних засобів.  Впровадження сучасних 

научно-технічних розробок в практику дозволо не тільки суттєво підвищити 

техніку ведення матчу у тенісі, а й значно інтенсіваних працездатність 

спортсменів в умовах змагальної діяльності. 

Багато закордонних вчених з країн-лідерів, такі як Х. М. Бусета 

(Іспанія), А. Авакумович (Сербія), М. Мондоні (Італія), М. Спенсер (Англія) 

[114; 115], М. Теннат, М. Креспо вважають, що впровадження інноваційних 

методів навчання у тренувальний процес стає невід’ємною частиною для 

успішності виконання техніко-тактичних дій тенісистів у змагальній 

діяльності. 

Для юних спортсменів 8–9 років важливо продовжувати тренування і 

розвиток основних рухових навичок, щоб вони мали можливість поступово 

перейти до придбання специфічних рухових навичок свого виду спорту. Це 

відтворюється завдяки впровадженню технологій навчання, де діти повинні 

грати, виконуючи специфічні вправи. Тому в практиці широко 

використовуются правила міні-гри (міні-баскетбол, міні-теніс, міні-волейбол) 

[54; 70; 164].  

У міні-баскетболі проводяться регулярні міжнародні фестивалі під 

назвою «Jamboree». Особливості міні-баскетболу включають адаптовані до 

шкільного віку: час гри, м’ячі, розмір майданчика, висота конструкцій 

відповідно до різних вікових груп. Відбувається навчання грі в баскетбол, а 

не набору технічних прийомів, що в майбутньому складуть навчання грі. 

«Спрощені правила відповідно до віку дозволяють легко засвоювати їх та 

тривалий час підтримувати зацікавленість грою, а заборона застосування 
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командних тактичних схем сприяє розвитку тактичного мислення, 

індивідуальних можливостей гравця, орієнтації на майданчику» [9; 12]. 

«Міні-волейбол – гра для дітей до 14-ти років. Вона входить у шкільну 

програму багатьох країн. Існує два рівні гри: міні-3 і міні-4. В команді 3–4 

гравці і 2 запасних. Команда може складатись хлопчиків і дівчат, так щоб 

співвідношення було однаковим» [13; 32; 40].  

Новим у методиці навчання тенісу є міні-теніс – навчання тенісу, 

адаптивного до віку спортсмена з підбором потрібного інвентарю та 

обладнання. На сьогодні Міжнародною федерацією тенісу розроблена 

програма підготовки юних тенісистів, поділена на три рівні: червоний, 

помаранчевий і зелений, яка отримала назву «Play and Stay» [17; 37; 75]. 

Програма «Play and Stay» Міжнародної федерації тенісу спрямована на 

оптимізацію тренувального процесу для дітей до 10 років. Програмою 

передбачано зміну розмірів корту та ракеток, використання різних м’ячів (за 

компресією) та зміни в правилах гри під час змагань [37; 70; 87]. 

«Програма міні-тенісу дозволяє застосувати ігровий підхід у навчанні з 

перших тренувальних занять – діти вчаться тримати м’яч у грі, а різні ігрові 

ситуації, що виникають при цьому, допомагають їм доволі швидко зрозуміти 

її смисл. Такий підхід виключає необхідність складних, часто недоступних 

для дитячого сприйняття пояснень, не вимагає спеціального 

запам’ятовування. В ігрових ситуаціях легше оволодівати різноманітними 

прийомами техніки і тактики, розуміти правила гри, вчитися самостійно 

вести рахунок» [54; 226; 231]. 

У результаті занять міні-тенісом у дітей поступово закріплюються всі 

необхідні базові знання і навички, які у подальшому дозволять 

вдосконалювати спортивну майстерність і досягати високих результатів або 

продовжувати заняття на аматорському рівні в залежності від поставлених 

цілей і завдань [39; 51; 227]. 

Ще одним важливим фактором є те, що шляхом використання менших 

за розміром кортів, легких м’ячів і ракеток виключаються шкідливі 
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навантаження і ранній травматизм у дітей. «Програма міні-тенісу включає 

[17; 37]: 

– багаторівневу систему навчання тенісу; 

– навчання грі в теніс, а не набору прийомів техніки; 

– легкість засвоєння ігрових навичок та правил, що сприяє тривалому 

підтриманню інтересу до занять; 

– менші за розміром корти та інвентар, що відповідає віковим 

можливостям дітей; 

– використання різних за швидкістю та висотою відскоку м’ячів, що 

дозволяє сформувати правильну техніку на початковому етапі підготовки; 

– спеціальну систему змагань, спрямовану на оволодіння навичками 

гри та розвиток тактичного мислення; 

– можливість використання програми при навчанні дорослих» [17; 37]. 

Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури вказує на те, що 

техніко-тактична підготовка гравців у тенісі набуває все більшого значення 

на етапі початкової та базової підготовки, де відбувається закладка та 

формування фундаменту для досягнення високих спортивних результатів у 

майбутньому [39; 52]. Спостерігаються тенденції до ранньої спортивної 

спеціалізації спортсменів, які можна вирішити за рахунок обладнання, 

правил гри, правил змагань у спортивних іграх. 

Проте, дана проблема поступово вирішується тільки на етапі 

початкової підготовки дітей, зокрема у тенісі, де головне питання 

зосереджене на залучені дітей до занять спортом, прищеплення інтересу до 

виду спортивної діяльності. На етапі базової підготовки тенісистів 10-12 

років спостерігається значне відставання та занадто мало висвітлюється дана 

проблема у науковій літературі. Впровадження інноваційних засобів і 

методів навчання дітей допомогає більш ефективно реалізувати поставлені 

завдання та удосконалити процес підготовки більш раціонально та швидше 

навчити спортсменів основним компонентам техніко-тактичної підготовки 

[54; 70; 77].  
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1.5.3. Аналіз сучасної системи побудови тренувального процесу у 

тенісі 

Структура тренування за визначенням Л.П. Матвєєва [56; 57; 58] є 

певний порядок об'єднання компонентів (частин, сторін) спортивного 

тренування, їх загальну послідовність. Вона передбачає, перш за все, 

існування в тренувальному процесі щодо відокремлених ланок (окремих 

занять їх частин, етапів, періодів, циклів), які являють собою послідовні 

фази, або стадії даного процесу, певне взаєморозташування цих ланок і їх 

тимчасове співвідношення. Так, будь-яке тренувальне заняття складається з 

трьох частин, підготовчої, основної та заключної, - саме в такій послідовності 

ці частини і будуть розташовуватися. Певна послідовність і тимчасове 

співвідношення характеризують будь-яка ланка тренувального процесу. 

Далі структура тренування характеризується співвідношенням 

елементів змісту і порядком їх зміни в рамках окремого заняття, етапи, 

періоду або циклу. Мається на увазі порядок, в якому будуть вирішуватися 

завдання виховання сили, швидкості, витривалості в окремому занятті, в 

рамках цілого етапу і т.д., або послідовність задач навчання і виховання 

фізичних якостей у всіх ланках тренувального процесу і цілий ряд інших 

проблем, що відносяться до змісту тренування [66]. 

Структура тренування визначається також співвідношенням параметрів 

тренувального навантаження (обсягу і інтенсивності) і порядком зміни в 

рамках занять, етапів, періодів і циклів тренування [67]. 

Існують об'єктивні чинники, зобов'язують дотримуватись певних умов 

побудови тренування: зовнішні (екзогенні), до яких відноситься все, що 

стосується величини тренувального і змагального впливу на спортсмена, 

умов тренування і змагань, режиму дня і т.д .; внутрішні (ендогенні), до яких 

відносяться функціональні властивості спортсмена - відновлювальні та 

адаптаційні [73]. 
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Спортивне тренування визначається не скільки зовнішніми і 

внутрішніми факторами, скільки закономірними співвідношеннями між 

ними. виділяють співвідношення між ними [66; 67]: 

- тренувальними впливами і тренувальними ефектами; 

- фазами тренувального процесу (етапи, періоди) і фазами розвитку 

тренованості. Тенісист повинен перебувати в стані оптимальної готовності 

під час основних турнірів, а не в підготовчому періоді, коли проводяться 

турніри, які можна розглядати як контрольно- підготовчі, і не в перехідному, 

коли основні змагання вже зіграні; 

 - структурою тренування і структурою тренованості, під якою 

розуміється певне співвідношення видів тренованості - фізичної, технічної, 

психічної і тактичної, характерне для тенісиста, і вже відповідно до цього 

визначається структура тренування (загальний обсяг тренувальної роботи, 

співвідношення засобів загальної та спеціальної підготовки і т.п.); 

- структурою тренування і системою чітко ранжируваних змагань, в 

яких доводиться брати участь спортсменам. Одні змагання повинні бути 

головними, інші - важливими, треті - контрольно-підготовчими. для 

провідних гравців країни головними можуть бути турніри «великого 

шолома», Олімпійські ігри, гри на Кубок Девіса (Кубок федерацій). Для 

початківців тенісистів головними можуть бути першість ДЮСШ, міста і т.д. 

Саме відповідно до терміну головних турнірів належним чином будується 

тренування, змінюються її обсяг, інтенсивність, зміст і т.д. [33]; 

- структурою тренування і загальними умовами життєдіяльності 

спортсмена. Режим життя спортсмена, його місце проживання та інші умови 

життя слід враховувати при плануванні тренувального процесу [98,100,105]. 

Досягнення перших серйозних успіхів у дитячих змаганнях не завжди 

призводить до успіхам в основних професійних турнірах. Перемоги багато в 

чому залежать не від часу початку занять, а від стажу занять тенісом і від 

виконуваних програм, особливо на початкових етапах підготовки. Часто діти, 

які займаються іншими спорту, не тільки наздоганяють за рівнем 
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підготовленості своїх однолітків, які почали займатися тенісом дуже рано, 

але і домагаються значно більших результатів у майбутньому [190]. 

В основі оперативного, поточного, етапного, багаторічного планування 

лежать закономірності теорії спортивного тренування. 

У зв'язку з ними планування має бути [66; 67]: 

- цілеспрямованим, що вимагає чіткого визначення кінцевої мети 

учбово-спортивної і виховної роботи; 

- перспективним, розрахованим на кілька років і включає в себе плани 

занять, циклів, етапів і т.п., а також різні види контролю за виконанням 

відповідних планів; 

- всебічним, що охоплює весь комплекс завдань, які необхідно 

вирішувати у процесі підготовки;  

- конкретним і реальним, що передбачає сувору відповідність 

поставлених задач, а значить, засобів і методів для їх вирішення, станом 

займається, віком, рівню підготовленості і стану умов тренування. 

Пропоновані для виконання тренувальні навантаження повинні бути 

чітко визначені за [48; 56; 60; 67]: 

- величиною - обсягом та інтенсивністю;  

- спеціалізовані - 2 специфічні і неспецифічні навантаження; 

- спрямованості - за рахунок яких джерел енергії виконується робота: 

аеробних, змішаних аеробно-анаеробних, анаеробно-лактатний, анаеробно- 

алактатного, змішаних анаеробних алактатного-лактатний; 

- координаційної складності. 

При плануванні тренувальних навантажень увагу слід приділяти всім 

перерахованим параметрам [59]. 

При розподілі тренувальних навантажень в часі необхідно враховувати 

основні принципи спортивного тренування [66; 67]: 

- спрямованість до вищих досягнень і поглиблена спеціалізація; 

- спеціалізованість і єдність загальної та спеціальної підготовок; 

- безперервність тренувального процесу; 
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- єдність поступовості і тенденції до максимальних результатів; 

- хвилеподібність динаміки навантажень; 

- циклічність. 

Виcновки до першого розділу 

1. Встановлено, що богато авторів вказують на наявність проблем в 

побудові тренувального процесу у тенісі. Найбільше уваги приділяють 

проблемам біомеханіки рухів у тенісі, розвитку фізичних якостей, 

інтегрованій підготовці кваліфікованих тенісистів, тощо. 

2. Визначено, що в основному висвітлюється проблема підготовки 

тенісистів віком до 10 років, створюються сучасні технології для початкової 

підготовки дітей. Однак існують проблеми підготовки тенісистів 10-12 років. 

У наукових дослідженнях поглиблено розглядаються тільки окремо фізична, 

технічна, тактична і психологічна підготовка тенісистів цього віку. 

3. Визначено, що в літературних даних відсутні і чіткі рекомендици 

з техніко-тактичної підготовки тенісистів у 10-12 років з різними 

індивідуальними можливостями. 

Результати досліджень, представлені в першому розділі, опубліковано 

в роботах автора: [23; 24; 25; 46; 47; 48; 49; 191]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методи дослідження 

 

В роботі застосовувались наступні методи дослідження: 

 теоретичний аналіз літературних даних; 

 метод антропометрії; 

 методи педагогічного тестування; 

 метод контролю ЧСС; 

 метод оцінки техніко-тактичної підготовленості;  

 психофізіологічні методи;  

 метод анкетування; 

 методи математичної статистики із використанням комп'ютерних 

програм «EXCEL» і «SPSS». 

 

2.1.1. Теоретичний аналіз літературних даних 

Використання теоретичних методів дає можливість чітко визначити 

проблему, конкретизувати мету і задачі дослідження. Аналіз вітчизняних та 

зарубіжних джерел дозволив сформулювати проблему, визначити ступінь 

актуальності питань, теоретично обґрунтувати мету і завдання роботи, 

проаналізувати результати, отриманих у ході власних досліджень з позиції 

даних, що є у літературі. 

У результаті аналізу літературних джерел було визначено сенситивні 

періоди розвитку дітей шкільного віку, а також вікові особливості розвитку 

рухових якостей тенісистів 10-12 років. Було розглянуто тренувальні та 

змагальні навантаження тенісистів вікової категорії 10-12 років, особливості 

техніко-тактичної підготовки у тенісі, використання новітніх технологій у 
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системі підготовки тенісистів 10-12 років та засобів впровадження їх у 

тренувальний процес.  

 

2.1.2. Метод антропометрії 

Фізичний розвиток тенісистів 10-12 років ми вивчали за показниками 

розмірів тіла, таких як маса і довжина тіла. Застосовувалися методики 

основних антропометричних вимірів: 

- довжина тіла вимірювалася ростомером в положенні «основна стійка» 

при дотику його штанги головою, міжлопаткової областю, сідницями і 

п'ятами. Показники довжини тіла фіксувалися на стійці ростоміра по 

нижньому краю планшетки, що торкалася до тімені голови; 

- маса тіла визначалася на спеціальних медичних вагах з точністю до 50 

грамів. Зважування проводилося з положення стоячи в спокійному стані на 

середині ваговій ділянки ваг. 

 

2.1.3. Методи педагогічного тестування 

Методи педагогічного тестування застосовувалися для визначення 

рівня фізичної підготовленості тенісистів 10-12 років.  

Підбір тестів здійснювався з урахуванням програми для дитячо-

юнацьких спортивних шкіл. Тестування проводилося до і після 

констатувального та формувального експерименту. 

Для контролю за станом загальної фізичної підготовленості тенісистів 

10-12 років застосовувались тести, рекомендовані фахівцями М.В. Ібраімова, 

М. Креспо, А.П. Скородумова [38; 39; 114; 115]. 

Нами було використані тести для оцінки:  

- рівня розвитку швидкісних здібностей – біг 30 м (с); 

- рівня розвитку швидкісно-силових здібностей – стрибок вгору (см), 

стрибок у довжину з місця (см); метання набивного м'яча 1 кг (м); 

- рівня розвитку витливалості – вправа «човниковий біг 6х8» (с); вправа 

«віяло» (с); стрибки на скакалці за 1 хв. (раз); 
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- рівня розвитку швидкості реакції – ловля палиці (см); 

- рівня розвитку сили – згинання та розгинання рук в упорі лежачи 30 с 

(раз); піднімання в сід 1 хв (раз); 

- рівня техніко-тактичної підготовленності (за методикою 

Міжнародного тенісного номеру)– глибина ударів з відскоку відкритою та 

закритою площиною ракетки; глибина ударів зльоту відкритою та закритою 

площиною ракетки; точність потрапляння ударів відкритою та закритою 

площиною ракетки; подача. У дослідженні також до оцінки техніко-

тактичної майстерності входив тест фізичної підготовленності за методикою 

Міжнародного тенісного номеру (МТН) - «Мобільність пересувань 

тенісиста» (Додаток А). 

Організація проведення тестування.  

«Біг 30 м» (с). Для визначення швидкості пробігання відрізку 30 м 

реєструється час бігу з моменту початку руху до моменту перетину фінішної 

лінії. Тест виконується 2 рази. Враховується кращий результат. 

Для визначення швидкісно-силових здібностей використовується тест 

«стрибок вгору» (см). Наклеїти на стіну сантиметрову стрічку, 

запропонувати спортсмену встати до неї боком, витягнувши вгору руку. 

Зафіксувати точку на стрічці, до якої він дотягується. Потім спортсмен 

повинен вистрибнути якомога вище і торкнутися на стрічці найвищої точки. 

Вираховується різниця між другим і першим дотиком. Стрибки повторювати 

3 рази. Враховується кращий результат. 

 «Стрибок у довжину з місця» (см). Тенісист виконує 3 рази стрибок в 

довжину від вихідної лінії. Вимірюється відстань від вихідної лінії до п'яти, 

найближчій до лінії. Враховується кращий результат. 

«Метання набивного м'яча 1 кг» (м). Метання виконується рухом 

подачі 3 рази. Вага м'яча - 1 кг. У залік йде кращий результат. 

Для визначення рівня витривалості використовується вправа 

«човниковий біг 6х8» (с). Виконання: максимально швидко пробігти 6 разів  
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восьмиметровий відрізок в напрямку вправо-вліво по черзі вздовж задньої 

лінії. Тест виконується 1 раз. 

 Вправа «віяло» (с). Виконання: максимально швидко пробігти 5 

відрізків починаючи з центральної мітки. Тест виконується 1 раз. 

«Стрибки на скакалці за 1 хв.» (кіл-сть разів).  Тест виконується 1 раз, 

враховується максимальна кількість стрибків через скакалку за 1 хвилину. 

Для визначення рівня розвитку швидкості реакції використовується 

тест «ловля палиці» (см). Тренер тримає вертикально палицю, яку «охоплює» 

рукою спортсмен, не торкаючись до неї. Після команди «увага!» тренер 

відпускає палицю, а спортсмен повинен якомога швидше стиснути кулак, 

щоб не дати палиці проскочити вниз. Вимірюється частина палки, яка 

проскакує до її стиснення. Тест виконується 3 рази. Враховується кращий 

результат. 

Для визначення рівня розвитку сили використовується тест «згинання 

та розгинання рук в упорі лежачи» (кіл-сть разів). Вправа виконується 30 с 1 

раз, враховується максимальна кількість сгинань.  

«Піднімання в сід» (кіл-сть разів). Тест виконується 1 раз, за 1 хвилину 

враховується максимальна кількість піднімань в сід. 

Тест «Купера» (м). Визначається максимально можлива дистанція, яку 

досліджуваний може пробігти (або пройти) протягом 12 хв. Тест Купера 

виконується на стадіоні або будь-якій точно обмірюваній доріжці, по якій 

можливий легкоатлетичний біг. Перед початком тестування досліджувані 

попередньо розминаються, а потім з індивідуального або загального старту 

по команді починають біг, намагаючись підтримувати найбільшу для себе 

швидкість (при втомі дозволяється переходити на ходьбу, чергувати ходьбу з 

бігом). Після закінчення 12 хв. дається команда до закінчення бігу і 

визначається пройдена дистанція.  

Ортопроба (уд·хв
-1

);. Вимірюється середній пульс за хвилину в спокої, 

лежачи. Потім, через 10-15 секунд, вимірюється пульс у положені стоячи. 



68 
 

Даліу положені стоячи, після того як пульс перестане рости або падати знову 

заміряється показання пульсу за хвилину. 

Степ-тест (кіл-сть кроків/ уд·хв
-1
). Тест проводиться у вигляді 

сходження на сходинку. Для хлопчиків висота сходинки має бути рівною 50 

см, для дівчаток - 43 см. Необхідно протягом 5-ти хвилин, виконувати вправу 

по сходженню на сходинку з частотою 30 разів в 1 хвилину. Кожен підйом та 

спуск складається з наступних дій: підйом однієї ноги на сходинку, людина 

стає двома ногами на сходинку і приймає вертикальне положення, 

опускається на підлогу нога, з якої починалося сходження, опускається друга 

нога на підлогу. Одразу після закінчення вправи, людина, яка проходить тест, 

сідає і у неї тричі вимірюється частоту пульсу протягом 30 с, перший раз за 

проміжок від 60-ї до 90-ї с, другий — від 120-ї до 150-ї с і далі — від 180-ї до 

210-ї с. 

 

2.1.4. Метод конролю ЧСС 

Метод контролю частоти серцевих скорочень використовувався для 

дослідження динаміки показників роботи серцево-судинних систем 

спортсменів. У дослідженні при використанні методу контролю ЧСС 

використовувались наступні технічні засоби: 

     - вісім електронних пульсометрів «Sigma PC-9 Man»; 

     - електронний секундомір «Electronic Stopwatch PC-3860»; 

     -  командна система кардіомониторингу «Polar Team 2»; 

     - ноутбук «Lenovo IdeaPad 100»; 

     - комп’ютерна програма «Microsoft Office Excel 2010»; 

     - комп’ютерна програма «IBM SPSS Statistics 23». 

Для оцінки динаміки адаптивних можливостей серцево-судинної 

системи спортсменів експериментальної і контрольної групи підлягали 

контролю наступні показники: 

     - загальна кількість серцевих скорочень за час виконання вправ 

тренувального блоку або за час проведення контрольних змагань (уд·хв
-1

); 
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     - середнє значення частоти серцевих скорочень за час виконання вправ 

тренувального блоку або за час проведення контрольних змагань (уд·хв
-1

); 

     - значення частоти серцевих скорочень в залежності від коефіцієнту 

навантаження (уд·хв
-1

); 

     - середнє значення загальної кількості серцевих скорочень для групи 

(уд·хв
-1

); 

     - зміна загальної кількості серцевих скорочень між першим та другим 

контрольним змаганням (%); 

     - середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень (уд·хв
-1

); 

     - зміна середнього значення максимальної частоти серцевих скорочень 

між першим та другим контрольним змаганням (%). 

 

2.1.5. Методи психофізіологічного тестування 

Визначення швидкості складної реакції в різних режимах 

тестування 

З психофізіологічних методів дослідження застосовувалися 

визначення простої та складної реакції на світлові подразники в різних 

режимах тестування. Тести проводилися за програмою «Психодіагностика» 

[4]. 

Програма «Психодіагностика» є комп'ютеризацією системи «Діагност», 

запропонована Н. В. Макаренко і В. С. Лизогубом для «Windows-98» і 

призначена для визначення індивідуально-типологічних властивостей вищої 

нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини по переробці зорової 

інформації різної міри складності [4;191]. 

Програма дозволяє визначати психофізіологічні можливості – 

швидкість простої і складної реакції при різних режимах роботи, а також 

властивості нервової системи. В цій програмі реалізовані три основні 

режими, а також тренувальні режими. Основні режими діляться на 

оптимальні, зворотнього зв'язку і нав'язаного ритму [4;216]. 

У свою чергу, кожен з цих режимів складається з підрежимів – простої 
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зорово-моторної реакції, реакції вибору одного сигналу з трьох; реакції вибору 

двох сигналів з трьох. У режимі зворотнього зв'язку і нав'язаного ритму 

дозволяють визначити рівень функціональної рухливості і сили нервових 

процесів. У режимі зворотнього зв'язку кожна наступна експозиція надається 

тим швидше, чим швидше випробуваний реагує на попередню експозицію 

[4]. 

Результати виконання підрежиму автоматизовано записуються в 

документ Excel. 

У нашому дослідженні проводилося тестування підрежимів складної 

зорово-моторної реакції із зворотним зв'язком. У підрежимів складної зорово- 

моторної реакції із зворотним зв'язком визначалися час латентного періоду 

реакції, середнє квадратичне відхилення, кількість помилок, час мінімальної 

експозиції і час виходу на мінімальну експозицію [188].  

При визначенні сили і рухливості нервової системи дотримувалися 

наступних положень: чим менша кількість помилок у підрежимах складної 

зорово-моторної реакції із зворотним зв'язком, тим вище сила нервової 

системи; чим менше часу у підрежимах складної зорово-моторної реакції із 

зворотним зв'язком, тим вище рухливість нервової системи [191]. 

 

Опис програми «Психодіагностика» 

Програма «Психодіагностика» [4] є комп'ютеризацією системи 

«Діагност», запропонованої Н.В. Макаренко [4;114] і В.С. Лизогуб [4;109] 

для «Windows-98» і призначеної для визначення індивідуально-типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини по 

переробці зорової інформації різного ступеня складності. 

Дослідження индивидуально-типологічних властивостей вищої 

нервової діяльності і сенсомоторних функцій проводяться за методикою 

Н.В.Макаренко [4;114]. Ряд наукових досліджень підтверджують 

ефективність використання даної системи для визначення 

психофізіологічних показників (швидкості простої та складної реакції) і 
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індивідуально-типологічних властивостей нервової системи (сили і 

рухливості нервових процесів). Однак комп'ютерна система, запропонована 

Н.В. Макаренко і В.С. Лизогуб [4;109;114], працює виключно в «Windows-

98», і не сприймається сучасними операційними системами. У зв'язку з цим 

ми пропонуємо новий варіант даної програми, розроблений для сучасних 

інформаційних систем (рис. 3.3). 

«Психодіагностика» - це система тестування, яка може бути 

використана для профорієнтації і профвідбору, а так само оцінки 

функціонального стану організму в умовах впливу на нього різних факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Дана система призначена для 

визначення індивідуальних властивостей вищої нервової діяльності людини з 

переробки зорової інформації різного ступеня складності. 

Спеціальні вимоги до комп'ютерної системи: наявність Microsoft Excel. 

Робота з програмою 

Для початку роботи з програмою слід запустити «Diagnost.exe». Після 

цього, необхідно заповнити поля у вікні реєстрації (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Вікно реєстрації програми «Психодіагностика» 

Після реєстрації користувача з'явиться головне вікно програми (рис. 

2.2). В даному вікні користувач має можливість вибрати потрібний режим 

тестування, а також час тривалості експозиції на екрані. 
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Рис. 2.2. Основне меню програми «Психодіагностика» 

У даній програмі реалізовано 3 основні режими, а також тренувальні 

режими. Основні режими діляться на: оптимальні, зворотного зв'язку і 

нав'язаного ритму. У свою чергу кожен з цих режимів складається з 

підрежимів. 

Оптимальні підрежими роботи - ПЗМР - проста зорово-моторна 

реакція; 

РВ1-3 - реакція вибору одного сигналу з трьох; 

РВ2-3 - реакція вибору двох сигналів з трьох. 

Підрежими роботи зворотного зв'язку - УФП НП - визначення рівня 

функціональної рухливості нервових процесів; 

СНП - визначення сили нервових процесів; 

Режим нав'язаного ритму включає в себе підрежими, аналогічні режиму 

зворотного зв'язку, з різницею в проведенні тестування. 

При наведенні курсора миші на відповідний подрежим, в текстовому 

вікні з'являється опис необхідних умов для його проходження. При 

натисканні кнопки потрібного підрежиму виникає вікно з лічильником 

зворотного відліку (рис. 2.3) для забезпечення готовності користувача (3 

сек.). Потім, в цьому ж вікні, починається тестування, виражене в зміні 

різнокольорових і різнотипних зображень (малюнків). Нижче наведено 

процес роботи підрежиму ПЗМР (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3. Вікно з лічильником зворотного відліку програми 

«Психодіагностика» 

  

Рис. 2.4. Процес роботи підрежиму простої зорово-моторної реакції 

(ПЗМР) 

Результати виконання підрежиму (рис. 2.5) записуються в Excel 

документ «Diagnost», який формується в каталозі, де знаходиться 

«Diagnost.exe» (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.5. Результати виконання підрежиму простої зорово-моторної 

реакції (ПЗМР) 
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Рис. 2.6. Автоматичне збереження результатів тестування в Excel 

Після закінчення тестування даними користувачем, можна закрити 

головне вікно програми і продовжити процес реєстрації і роботи з програмою 

іншими користувачами, заново заповнивши поля у вікні реєстрації. 

Опис програми «Сприйняття - 1» 

Програма «Сприйняття-1» [3] дозволяє визначити обсяг короткочасної 

пам'яті і обсяг зорового сприйняття в залежності від ступеня усвідомлення 

поданого матеріалу. Програма складається з двох серій. У першій серії в 

якості об'єктів є набори безглуздих поєднань літер - 15 кадрів за 8 букв, в 

другій серії - змістовні фрази - 15 кадрів за три слова в кожній фразі. Поява 

кожного кадру на 0,2-0,3 з супроводжується шумовим фоном. Обстежуваний 

відтворює букви (слова), які він встиг побачити і запам'ятати. 

Головна форма програми містить в собі поля для введення даних про 

користувача, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, група (в якій користувач 

вчиться в університеті), спеціалізація (спортивна секція в університеті) і 

підлогу. 

На другій формі (рис.2.7) розміщується опис проходження тестування. 

Після того, як користувач ознайомиться з процедурою проходження тесту він 

тисне кнопку «Почати тест» і автоматично переходить на початок тестування 

(рис. 2.7). 
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Одна з особливостей проходження тесту - обмеження часу, які є 

стимулюючим фактором в швидкості проходження тестування і розвитку 

такої якості, як миттєвість прийняття рішень. 

Початковою формою другої серії тесту, як і в першій, є форма з описом 

процесу проходження тестування (рис. 2.7). 

Після того, як користувач пройде всі етапи другої серії тесту, перед 

ним з'явиться остання форма (рис. 2.7) з результатами щодо його відповідей 

за двома пройденим серіям. 

 

Рис. 2.7. Програма «Сприйняття - 1» 

Однак слід зазначити, що користувачеві відображається не повна 

інформація щодо тестів. Більш детальні дані про тест, такі, як поданий 

матеріал, номер комп'ютера, на якому проходив тест даний користувач, час 

проходження, зберігається на головному сервері з метою безпеки інформації, 

чесності і прозорості проходження тестування. Але якщо користувач 

цікавиться результатами тестування, він може звернутися до викладача, який 

зможе подивитися результати тесту на сервері і дати відповідні пояснення. 

Опис програми «Сприйняття - 2» 

Програма «Сприйняття-2» [5] дозволяє визначити обсяг зорового 

сприйняття за методикою повного і часткового звіту і порівняти отримані 

результати. Ця програма, як і «Сприйняття-1», складається з двох серій і є її 
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продовженням. У серіях використовуються безглузді набори букв - 12 букв, 

розташованих в 3 горизонтальних ряди по 4 букви в кожному. У першій серії 

(15 кадрів) досліджуваний повинен відтворити всі букви, які він побачив і 

запам'ятав. Друга серія (15 кадрів) виконується за методикою часткового 

звіту (вибір однієї з трьох горизонтальних рядків). До появи наступного 

кадру користувач не знає, з якого рядка йому доведеться відтворювати букви. 

Про це йому надається інструкція. 

Програма «Сприйняття-2» має характер проходження, подібний 

першої. 

 

 

Рис. 2.8. Програма «Сприйняття - 2»  

Після того, як користувач ознайомиться з методикою проходження 

тесту і буде готовий до його виконання, йому подається матеріал (рис. 2.8), 

після чого з'являється форма для введення відповіді (рис. 2.8). 

Коли користувач пройде всі етапи першої серії і опиниться на останній 

формі, його автоматично перенесуть до наступної форми з описом другої 

серії тестування. 

Після ознайомлення з процедурою проходження другої серії, 

користувачеві буде поданий матеріал для запам'ятовування і з'явиться форма 

для введення відповіді (рис. 2.8). Коли користувач пройде всі етапи другої 

серії, тестування закінчиться, і йому буде надана інформація щодо 
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результатів двох серій. 

 

Діагностика психофізіологічного стану людини за програмою 

Єрмакова С.С. для вимірювання часу реакції вибору точки в просторі: 

«Вибір кнопки» 

Реєстрація психофізіологичного стану людини шляхом вимівірювання 

часу реакції вибору точки в просторі [27]. Вимірюється час реакції вибору 

точки в просторі, який включає проведення однієї серії або декількох серій 

випробувань, що згідно алгоритму складається з послідовності дій:  

 на сенсорний екран електронного пристрою виводять зображення 

об‘єкту для реагування, при цьому об‘єкт виводять кожний раз у новому 

місці, проміжок часу між появами об‘єкту не є постійним, 

 реагування на появу на екрані об‘єкту здійснюють шляхом 

дотику до зображення об‘єкту, 

 підсумовують кількість появ об‘єкту в кожній серії, кількість 

правильних дотиків та кількість серій 

 

Комп'ютерна програма «Реакція вибору точки простору» («Вибір 

кнопки») 

Характеристика. Комп'ютерна програма «Реакція вибору точки 

простору» призначена для визначення одного з видів складної сенсомоторної 

реакції - реакції вибору [27]. Складний сигнал - це стимул з декількома 

розпізнавальними ознаками або сукупність стимулів, що розрізняються по 

будь-якою ознакою. В даному випадку ускладнення стимулу здійснюється за 

рахунок зміни точки простору, на яку необхідно реагувати [27]. 

Робота з програмою. 

1. Відкрити файл: Reakcja-wyboru.html 

2. У графі «Rounds» (рис. 2.9) задати необхідну кількість серій 

виконання (за замовчуванням - 1); в графі «On (sec)» задати необхідний час 
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роботи; в графі «Off (sec)» задати тривалість пауз відпочинку між серіями (в 

разі однієї серії в цій графі - 0) 

3. Почати виконання дотиком кнопки «GO»; точка, якої необхідно 

торкнутися, виділяється кольором або будь-яким іншим способом 

4. По закінченню роботи у вікні натиснути «Ok» 

5. Зафіксувати (записати) число торкань, яке відображається в графі 

«sum». Якщо виконується кілька серій тесту, то записувати кількість торкань 

необхідно по закінченню кожної серії. 

6. Скидання даних здійснюється кнопкою «Reset» 

 

Рис. 2.9. Вікно програми «Реакція вибору точки простору» 

 

Параметри, що реэструються: 

Загальний час виконання тесту; 

Загальна кількість правильних відповідей; 

Кількість помилок 

 

2.1.6. Метод оцінки техніко-тактичної підготовленності 

Найбільш об'єктивну оцінку техніки тенісистів і визначення цільової 

точності надає методика за визначенням Міжнародного тенісного номера 

«ITN» [17; 37]. 

Міжнародне тестування рівня техніки і тактики в тенісі може 

використовуватися для вимірювання точної оцінки тактичної 

підготовленості, якості виконання технічних прийомів для успіху і 

інтенсивності атакуючих ударів учасників змагань. Поряд з цим проводиться 
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оцінка здатності до переміщення по корту учасників гри, тест на глибину і 

точність ударів з відскоку і з літа і ефективність подачі [39; 52]. 

Ми працювали з 12 дітьми над тенісною технікою і тактикою, а 

контролювали результат освоєння їх по 5-ти ігрових завдань, за якістю 

виконання яких можна судити про середній рівень інтегральної техніко-

тактичної підготовленості групи тенісистів. 

В системі ITN перша ігрова вправа оцінюється сумою 90 балів. Вони 

даються за безпомилкове виконання ударів з відскоку з підкинутого м'яча від 

задньої лінії ударами справа і зліва на сторону противника в три зони, що 

відрізняються коротким, середнім і дальнім польотом м'яча. Найбільші бали 

присуджуються за швидколетящим низько над сіткою м'ячі, незалежно від 

заданої зони. 

М'ячі мають після приземлення певний відскік на значні відстані, за 

якими нараховуються додаткові бали. Ця доступна виміру версія оцінки 

тесту в балах має величезний прихований сенс оцінки з технічної і тактичної 

переваги. Чим нижче над сіткою траєкторії м'яча, тим більше плоским 

ударом і з більшою енергією виконана фаза контакту з м'ячем, тим нижче, з 

більшою швидкістю відбуваються відскоки м'яча на протилежному боці 

корту, тим вище бали за такі, близькі до ідеалу техніки, удари. 

Введена шкала оцінок необхідна для проведення індивідуальної 

корекції технічних і тактичних прийомів і перегляду порядку освоєння 

елементів при навчанні. 

Подібний підхід реалізований в експериментальній групі при виборі 

вправ для тестування результатів зміни техніки тенісистів під впливом 

розроблених засобів тренування. 

Бальна система оцінки техніко-тактичних елементів, побудована на 

обліку нових тенденцій в зміні гри кращих тенісистів світу, за нашими 

експериментальними даними, може бути визнана ефективною до вибору 

методик тренування і корекції техніки і тактики юних тенісистів. 
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Методика оцінки техніко-тактичної підготовленості тенісистів – 

МТН (Міжнародний Тенісний Номер), згідно з правилами міжнародної 

федерації тенісу 

«Оцінюються такі параметри різних ударів по м'ячу (рис. 2.10):  

1) глибина ударів по м'ячу, що відскочив: 10 ударів справа і зліва; 

2) глибина і напрям ударів з льоту: 8 ударів справа і зліва, 8 ударів 

справаі зліва кросом; 

3) точність ударів по м'ячу, що відскочив, по лінії і кросом: по 6 ударів 

праворуч і ліворуч кросом і по 6 ударів справа і зліва по прямій; 

4) напрям подачі: 12 подач, по 3 подачі в кожну вказану зону; 

другаподача, якщо не потрапляє першою подачею, дає 50% очок, 

можливихза першу подачу [242]. 

 

Рис. 2.10. Система оцінки ударів по м'ячу, що відскочив за тестами 

МТН [242]. 

 

Оцінка точності: очки нараховуються за кожен удар залежно від того, у 

яку зону потрапив м'яч на корті. 

Оцінка сили: одно бонусне очко дається, якщо другий відскік м'яча 

потрапить в зону між задньою лінією і бонусною зоною. Очки подвоюються, 

якщо другий відскік м'яча потрапив за бонусну лінію.  

Оцінка стабільності: Одно додаткове очко за кожен удар без помилки.  
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При проведенні оцінки має бути присутнім 1 суддя і один спаринг-

партнер. Загальні правила оцінки на тенісному корті:  

Усі учасники оцінювання мають час на розминку. Гравець робить 4 

удари для розминки при виконанні кожного тесту (Гра із задньої лінії, з 

льоту, подача). Кожен удар зараховується. Якщо м'яч потрапляє у лінію, 

зараховується вища кількість очок. Суддя приймає завершальне рішення за 

усіма аспектами. Оцінка робиться після кожного удару. Оцінюючий лист 

підписується» [242].  

Тест для оцінки гри по м'ячу, що відскочив – «Глибина ударів».  

Для оцінки глибини гри по м'ячу, що відскочив, потрібно додати 3 

лінії, як вказано на рисунку 2.11.  На підготовку корту дається 10 хвилин 

[242]. 

 

Рис.2.11. Схема виконання тесту для визначення глибини удару по 

м'ячу, що відскочив [242] 

 

«Дві лінії додаються до тих, що є на корті, плюс бонусна зона. Розмір 

кожної зони на корті складає (1.82 м). Збоку робиться відмітка. Очки 

нараховуються залежно від зони попадання, а так само за другий відскік. Від 

задньої лінії відміряється 4.67 м, а від «коридорів» 4.57 м. Так створюється 

силова зона, в якій очки подвоюються, за попадання м'яча після другого 

відскоку. Введення м'ячів повинне відбуватися по черзі під удар справа і під 
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ліво, без ударів по центру, між лінією подачі і задньою лінією в точку 

вказану на діаграмі як червону мішень Х (рис.2.12). Це дає гравцеві досить 

місця, щоб підійти до м'яча і виконати удар на рівні стегна» [242]. 

 

Рис. 2.12. Схема виконання тесту для оцінки глибини і 

сили ударів по м'ячу, що відскочив [242] 

 

Максимальна кількість очок - 90. Нарахування очок за точність 

попадання: 

-1 очко - м'яч потрапляє у квадрат подачі; 

-2 очка - м'яч потрапляє у 2-у зону; 

-3 очка - м'яч потрапить у 3-ю зону; 

-4 очка - м'яч потрапляє у 4-у зону [242]. 

«Силові» очки нараховуються у випадку, коли м'яч потрапляє у будь-

яку зону у корті, а другий відскік потрапляє за задню лінію перед бонусною 

зоною. 

«Подвійні очки» нараховуються, коли м'яч потрапляє у будь-яку зону 

корту, а другий відскік потрапляє у бонусну зону. 

Тест для оцінки точності (напряму) виконання ударів по м'ячу з 

відскоку. 

«Оцінюється точність напряму ударів по м'ячу, що відскочив. Для 

цього потрібно додати на корті 2 лінії (рис. 2.13.). 
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Рис. 2.13. Схема виконання тесту для ударів по м'ячу, що відскочив на 

точність [242] 

 

Лінії додаються в корті для одиночної гри. Від центральної лінії 

відміряється 2.05 метра, як вказано на рис. 2.13. Так само за кортом додається 

бонусна зона - 4.87 м від задньої лінії до фону. Від «коридорів» до заднього 

фону - 4.57 м. Відзначаються 2 силових зони, в які за другий відскік м'яча 

дається 1 очко, і очки подвоюються в зеленій силовій зоні, як показано на 

рис. 2.13. Для оцінки ударів на точність напряму гравець повинен стояти за 

задньою лінією між центром і боковою лінією. Спаринг-партнер повинен 

стояти у центрі корту між лінією подачі і сіткою. Спаринг-партнер повинен 

ввести м'яч як вказано на рис. 2.14, у червону мішень (Х). Гравець повинен 

зробити удар біля бічної лінії, що дозволить йому зробити рух вперед і 

повернутися на вихідну позицію» [242]. 

 

Рис. 2.14. Схема виконання тесту для визначення точності напряму 

ударів по м'ячу, що відскочив [242] 
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Система нарахування очок за точність попадання показано на рисунку 

2.14. «Силові» очки нараховуються, як при тесті для оцінки глибини та сили 

ударів з відскоку. 

Тест для оцінки глибини ударів з льоту. 

Система нарахування очок у тесту на глибину потрапляння ударів з 

льоту така, як у схемі виконання тесту для оцінки глибини і сили ударів з 

відскоку (рис.2.15). 

«Силові» очки та «подвійні очки» нараховуються у всіх тестах 

однаково, як описано у тесті для оцінки глибини ударів (рис.2.15 та 2.16.). 

 

 

Рис. 2. 15. Схема виконання тесту для визначення глибини і сили ударів 

з льоту [242] 

 

Гравцю додається одне додаткове очко, якщо виконано безпомилковий 

удар. Цсі очки підсумовуються. 
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Рис. 2.16. Схема виконання вправи для визначення напряму ударів з 

льоту 

 

Тест для оцінки подачі. 

«Максимум 108 очок. Починати тестування тільки після хорошої 

розминки. Гравець подає 12 подач. По 3 подачі у кожну з 4-х зон, як вказано 

на рис. 2.17. Очки нараховуються залежно від того, куди потрапив м'яч, а 

також після другого відскоку. Якщо подача потрапляє у потрібний квадрат, 

2-а подача не подається. Якщо м'яч зачепив сітку, то м'яч пере грається. 

 

Рис. 2.17. Схема виконання тесту для оцінки подачі 

 

Система нарахування очок за точність попадання подачі (рис. 2.17.): 

Перша подача: 

2 очка - коли м'яч потрапляє у потрібний квадрат; 

4 очка - коли м'яч потрапляє у потрібну зону в квадраті. 
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Друга подача: 

1 очко - коли м'яч потрапляє у потрібний квадрат; 

2 очка - коли м'яч потрапляє у потрібну зону в квадраті» [242]. 

Оцінка виконання першої подачі: 

 

Рис. 2.18. Схема виконання першої подачі у цільову зону з 1 бонусним 

очком [37] 

 

4 очка нараховується, якщо подача потрапляє у потрібну зону квадрату 

подачі, потім одно бонусне очко надається, якщо другий відскік потрапляє 

між задньою лінією і бонусною зоною (рис. 2.18.) [37;38]. 

 

Рис. 2.19. Схема виконання першої подачі у цільову зону з бонусом [38] 

 

Якщо м'яч при подачі потрапляє у правильну зону у потрібний квадрат 

- нараховується 4 очки, а очки подвоюються, якщо м'яч після другого 

відскоку потрапляє у бонусну зону (рис. 2.19.) [39].  
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Рис. 2. 20. Схема виконання першої подачі у нецільову зону з 1 

бонусним очком [39] 

 

Нарахування 2-х очок відбувається тоді, коли м'яч не потрапив у 

потрібну зону, але потрапив у потрібний квадрат. Одно бонусне очко 

надається гравцеві, якщо м'яч при другому відскоку потрапив між задньою 

лінією і бонусною зоною (рис. 2.20.) [38;39]. 

 

Рис. 2.21. Схема виконання першої подачі у нецільову зону з бонусом 

[242] 

 

Нараховується 2 очки, якщо м'яч не потрапив у потрібну зону, але 

потрапив у потрібний квадрат. Очки подвоюються, якщо м'яч при другому 

відскоку потрапляє у бонусну зону (рис. 2.21.) [242]. 
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«У кінці кожної вправи, підводяться підсумки по кількості очок при 

виконанні усіх ударів, і результат вноситься в таблицю. Потім підраховується 

кількість ударів, які були безпомилковими і принесли гравцеві очки і 

вносяться в таблицю «Стабільність». Наприклад: Якщо гравець потрапив в 

корт 6-а ударами для одиночної гри, він отримає 6 очок в розділ 

«Стабільність». Суддя підсумовує очки за усіма таблицями і записує їх в 

загальний підсумок» [242]. 

 

2.1.7. Методи математичної статистики 

Отримані під час дослідження результати обчислювались за допомогою 

методів математичної статистики. 

Обчислювалися: середнє значення показників ( x ), помилка середнього 

значення (mx), середнє квадратичне відхилення (S), коефіцієнт варіації (V). 

Рівень значущості (p) приймався за 0,05. Визначалися міжгрупові відмінності 

і їх достовірність (критерій Стьюдента; t-кріт.), розраховувався коефіцієнт 

кореляції між показниками, що характеризують різні сторони фізичної, 

техніко-тактичної підготовленості та психофізіологічних особливостей 

тенісистів 10-12 років.  

Для визначення місця техніко-тактичної підготовленості в загальній 

структурі підготовленості юних спортсменів на основі комплексного 

тестування був проведений факторний аналіз методом головних компонент. 

Показники аналізувалися спільно для хлопчиків і дівчат. Крім того, був 

проведений кластерний аналіз показників тестування юних спортсменів на 

основі індивідуальних значень факторів для визначення найбільш схожих 

між собою спортсменів за факторною структурою підготовленості. В 

кластерному аналізі брали участь хлопчики і дівчатка спільно, оскільки 

тренування проводяться спільно, і часто хлопчики і дівчатка тренуються в 

одній групі, а також в спільних парах.  

Згідно класичній процедурі факторного аналізу, для виявлення 

найбільш значущих факторів і, як наслідок, факторної структури, найбільш 
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виправдано застосовувати метод головних компонентів. Суть даного методу 

полягає в заміні корельованих компонентів некоррелірованнимі факторами. 

Іншою важливою характеристикою методу є можливість обмежитися 

найбільш інформативними головними компонентами і виключити інші з 

аналізу, що спрощує інтерпретацію результатів.   

Була визначена загальна і індивідуальна факторна структура 

підготовленості юних тенісистів, а також визначені оптимальні варіанти 

поєднання спортсменів в групи для тренувань шляхом кластерного аналізу. 

Для цього були проаналізовані показники комплексного тестування 

спортсменів, що включало дані функціональної підготовленості, 

психофізіологічних можливостей, фізичного розвитку, техніко-тактичної і 

спеціальної фізичної підготовленості.  

Обробка даних кількісних показників фізичної підготовленості і 

техніко-тактичної підготовки здійснювалася за допомогою стандартних 

пакетів MS Excel, IBM SPSS Statistics 23.0. 

 

2.1.8. Метод анкетування 

У дослідженні для вивчення бачення тренерами умов вдосконалення 

технічної та тактичної підготовленності тенісистів 10-12 років в Україні 

використовувалась спеціально розроблена анкета.  

Анкета складається з 19 запитань, які поділені на 3 групи. Перша 

частина анкети містить 5 запитань, що дозволяють оцінити профіль 

респондентів, які приймали участь в анкетуванні: 

1. «Ваша сфера діяльності». 

2. «Ваш вік». 

3. «Ваша стать». 

4. «Ваша вища спеціальна освіта». 

5. «Ваш стаж діяльності». 
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Друга частина анкети містить 11 запитань, що дозволяють оцінити 

рівень професійної підготовки респондентів, характеристика методів та 

засобів, які використовуються на тренуваннях: 

6. «Ваш спортивний розряд». 

7. «Чи маєте Ви детальний план тренувань для вашої команди?». 

8. «Чи оцінюєте Ви рівень майстерності ваших спортсменів?». 

9. «Який метод оцінювання Ви використоваєте?». 

10. «Які засоби, методи та методику техніко-тактичної підготовки Ви 

використовуєте при плануванні підготовки гравців у річному циклі?». 

11. «Чи здійснюєте Ви контроль навантажень у техніко-тактичній 

частині підготовки тенісистів?». 

12. «Чи є у Вас бажання опановувати сучасні тренувальні методики?». 

13. «На Вашу думку, який найефективніший метод тренування техніки 

у тенісі?». 

14. «Чи використоваєте Ви інтерактивні технології у тренувальному 

процесі тактичної спрямованості?». 

15. «Чи використовуєте Ви тенісні мішені у техніко-тактичній 

підготовці тенісистів?». 

16. «Послідовний порядок найважливіших фізичних якостей 

тенісистів». 

Третя частина анкети пропонує респондентам висловити власні думки і 

побажання щодо організації навчання з удосконалення техніко-тактичної 

майстерності: 

17. «Організація процесу підготовки». 

18. «Технічне забезпечення процесу навчання». 

19. «Інноваційні технології та засоби». 

 

2.2. Організація дослідження 

У дослідженні узяли участь 24 тенісиста віком 10-12 років (хлопчики). 

Усі спортсмени дали згоду на проведення обстежень, якы займаються у 
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секції з тенісу м. Харкова. Визначення рівня та структури інтегральної 

підготовленості проводилось для всіх спортсменів разом. На наступному 

етапі спортсмени були розділені на контрольну та експерментальну групу 

випадковим методом по 12 осіб в кожній групі. 

За показниками тестування групи не мали достовірних розходжень на 

початку експерименту.  

Дослідження проводилось в період з 2017 по 2020 роки в 4 етапи: 

Перший етап (вересень 2017 – серпень 2018 р.) – було проаналізовано 

вітчизняну та зарубіжну науково-методичну літературу і документальні 

матеріали, розроблено концепцію дослідження. На даному етапі визначено 

рівень, загальну та індивідуальну факторну структуру інтегральної 

підготовленості, місце техніко-тактичної майстерності в інтегральній 

підготовленості юних спортсменів 10-12 років, проведено анкетування 

фахівців з тенісу.  

Другий етап (вересень 2018 – серпень 2019 р.) – розроблено програму 

річного циклу підготовки юних тенісистів 10-12 років із застосуванням 

технічних пристрів, що спрямовані на інтегральний вплив та удосконалення 

техніко-тактичної майстерності тенісистів; розроблено засоби візуалізації 

техніко-тактичних дій для навчання та вдосконалення техніко-тактичної 

майстерності юних тенісистів. Проведено основний педагогічний 

експеримент.  

Третій етап (вересень 2019 – грудень 2019 р.) –  проведено 

статистичний аналіз показників фізичної та техніко-тактичної 

підготовленності після педагогічного експерименту, здійснено обробку 

отриманих даних за допомогою методів математичної статистики. 

Четвертий етап (січень – лютий 2020 р.) – здійснено узагальнення 

експериментальних даних, формування висновків і практичних 

рекомендацій, апробація та оформлення роботи. 

Основні роботи автора за результатами другого розділу: [23; 24; 25; 46; 

47; 48; 49; 191]. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЮНИХ ТЕНІСИСТІВ В 

ЗАГАЛЬНІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

 

 

3.1. Загальна та індивідуальна факторна структура підготовленості 

юних тенісистів 10-12 років 

 

На першому етапі дослідження було визначено рівень інтегральної 

підготовленості юних тенісистів 10-12 років. Було проаналізовано 61 

показник. Було обстежено 24 юних спортсмена, хлопчики. До 10 років 

змагання з тенісу проводяться спільно для хлопчиків і дівчаток, а з 10 років 

починається розподіл юних спортсменів в змаганнях окремо між хлопчиками 

і дівчатками. Таким чином, вік 10-12 років є перехідним для участі у 

змаганнях своєї статевої категорії для юних спортсменів.  

Для визначення місця техніко-тактичної підготовленості в загальній 

структурі підготовленості юних спортсменів на основі комплексного 

тестування був проведений факторний аналіз методом головних компонент. 

Крім того, був проведений кластерний аналіз показників тестування юних 

спортсменів на основі індивідуальних значень факторів для визначення 

найбільш схожих між собою спортсменів за факторною структурою 

підготовленості. В кластерному аналізі брали участь усі хлопчики, оскільки 

тренування проводяться спільно в одній групі, а також в парах.  

Рівень підготовленості юних тенісистів показав, що за всіма 

показниками обстежені спортсмени являють собою групу, яка відповідає 

сереньонормативним показникам підготовленості за даними програми 

ДЮСШ (табл. 3.1). 

 



94 
 

Характеристика фізичної підготовленості та психофізіологічного 

розвитку тенісистів 10-12 років 

Для того, щоб отримати загальну характеристику гравців віком 10-12 

років, було розраховано середні антропометричні показники, середні 

показники за тестами з фізичної підготовки та психофізіологічні показники. 

Розглянемо отримані показники для спортсменів. 

Антропометричні показники дітей 10-12 років (довжина і маса тіла) 

підтверджують, що піддослідні спортсмени мають рівень фізичного розвитку 

в межах норми (довжина тіла становить 162,67 см, маса тіла (Х) у 

експериментальній групі 48,58 кг, у контрольній 42,75 (табл. 3.1).  

Рівень фізичної підготовленості визначався тестами загальної 

підготовки (біг 30 м, стрибок угору, стрибок у довжину, бросок н/м’яча, 

ловля палиці, піднімання тулуба із положення лежачи, згинання розгинання 

рук в упорі лежачи, тест Купера, ортопроба, ІГСТ) та підготовки спеціальної 

направленості («човниковий біг», «віяло»). Середні показники результатів 

тестування та їх статистичні значення представлені у табл. 3.1. 

На підставі результатів тестування можна стверджувати, що гравці 

віком 10-12 років мають стандартні показники рівня загально-фізичної 

підготовки у тестах та відповідають нормі, крім тестів стрибок у довжину, 

стрибки на скакалці, де показники нижче середнього для даного віку. Це 

визначається тим, що тенісисти менше уваги приділяють загально-фізичній 

підготовці, загально-підготовчим вправам, бо специфіка тенісу передбачає 

більше часу на участі у змаганнях. 

За результатами оцінки рівня спеціально-фізичної підготовки 

(«човниковий біг», «віяло») можна стверджувати про достатній рівень 

підготовки гравців.  

 

Аналіз інтегральної оцінки техніко-тактичної підготовки тенісистів 

10-12 років 
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Одним з фундаментальних питань техніко-тактичної підготовки є 

перехід від дитячого тенісу (програма «Теніс - 10S») до цілеспрямованої 

тренувальної роботи, пов'язаної з ефективністю засвоєння перспективної 

техніки і тактики з метою безпомилкового виховання тенісиста високої 

кваліфікації [51; 70; 75]. 

Для дитячого тенісу характерно використання м’ячів з меньшим 

тиском задля своєчасного розвитку рухових якостей та техніко-тактичних 

дій. Проте при аналізі техніко-тактичних дій тенісистів 8-9 років та 10-12 

років спостерігається спотворення техніки, з’являються вимоги до тактичних 

дій через зміну стиля гри [77; 87]. Саме тому техніко-тактична підготовка у 

віці 10-12 років потребує певної корекції та чіткого контролю. 

 Піднімаючи питання про аналіз техніко-тактичної підготовленості 

юного тенісиста, необхідно враховувати стабільність виконання гравцем тих 

чи інших технічних прийомів [190]. 

Техніко-тактичну підготовленість тенісистів потрібно оцінювати в 

цілому, без поділу на складові частини: за показниками обсягу, варіативності, 

надійності, активності, ефективності та логічності застосування техніко-

тактичних дій в ігрових вправах і змагальної діяльності [46]. 

Обсяг техніко-тактичних дій визначається сумарною кількістю 

конкретних техніко-тактичних дій, виконаних тенісистом, як правило, за 

один сет. Цей критерій виявляє, які техніко-тактичні комбінації і поєднання 

техніко-тактичних дій тенісист виконував: на своїх подачах в атаці, на своїх 

подачах в контратаці, на подачах противника в атаці, на подачах противника 

в контратаці, на подачах противника в захисті; якими він володіє атакуючими 

техніко-тактичними комбінаціями в розіграші очка, контратакуючими 

комбінаціями, захисними комбінаціями в розіграші очка [232]. 

Варіативність техніко-тактичних дій визначається кількістю різновидів 

одного і того ж техніко-тактичного прийому, використовуваного 

спортсменом: по довжині траєкторії польоту м'яча, у напрямку його польоту, 
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за швидкістю польоту і темпу гри, за силою обертання м'яча, з тактичної 

різноманітності - атаці, контратаці, підготовці до атаки і захисту. 

Надійність техніці-тактичних дій оцінюється збереженням якості та 

безпомилковістю виконання техніко-тактичних дій, незважаючи на протидію 

суперника і прогресуюче стомлення тенісиста. 

Активність техніко-тактичних дій визначається кількістю атакуючих і 

захисних дій, застосованих в процесі розіграшу одного сету, а також 

прагненням тенісиста атакувати і контратакувати не тільки із зручних, але і 

незручних положень і ігрових ситуацій, несподівано і без тривалої 

підготовки. Ефективність техніко-тактичних дій оцінюється процентним 

відношенням кількості виконаних за матч певних техніко-тактичних дій до 

кількості виграних даними діями очок. 

Логічність застосування техніко-тактичних дій визначається 

грамотністю оцінки спортсменом виникаючих ігрових ситуацій, 

правильністю і доцільністю вибору їм конкретних дій, що приносять успіх. 

Реєстрація перерахованих вище параметрів проводиться шляхом 

експертної оцінки, перевірених на надійність та інформативність тестів. 

У дослідженні для оцінки техніко-тактичних дій тенісистів 

використовувався метод Міжнародного тенісного номеру. Результати 

оцінювання тенісистів показало, що спортсмени віком 10-12 років років 

мають 8-10 номер за тенісною шкалою техніко-тактичної майстерності та 

свідчить, що гравець є конкурентоспроможним, вміє подавати м’яч та 

вигравати очки, має стандартний набір технічних прийомів, про що свідчать 

результати техніко-тактичних дій (табл. 3.1). 

Для виявлення місця техніко-тактичної майстерності в загальній та 

індивідуальній структурі підготовленості юних тенісистів була визначена 

загальна і індивідуальна факторна структура підготовленості, а також 

оптимальні варіанти поєднання спортсменів в групи для тренувань шляхом 

кластерного аналізу. Для цього були проаналізовані показники комплексного 

тестування спортсменів, що включало дані функціональної підготовленості, 
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психофізіологічних можливостей, фізичного розвитку, техніко-тактичної і 

спеціальної фізичної підготовленості.  

Таблиця 3.1 

Показники комплексного тестування юних тенісистів (n=24) 

Показники тестування 
Статистичні показники 

N Minimum Maximum  ̅ S 

1 2 3 4 5 6 

Довжина тіла (см) 24 142 165 153,54 7,65 

Маса тіла (кг) 24 0 45 35,29 9,02 

Біг 30м (с) 24 4,65 5,8 5,18 0,29 

Стрибок вгору (см) 24 27 46 35,38 5,71 

Стрибок у довжину (см) 24 160 205 177,00 11,26 

Бросок н/м’яча 1кг (м) 24 6,8 14,5 9,81 2,24 

«Човниковий біг» (с) 24 13,3 15,1 14,18 0,55 

Ловля палки (см) 24 4 10 6,77 1,91 

«Віяло» (с) 24 18,6 24,94 22,02 1,90 

Стрибки на скакалці за 

1хв (кіл-ть) 
24 64 129 98,63 20,50 

Піднімання тулуба в сід за 

1хв (кіл-ть) 
24 28 43 36,88 4,07 

Згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи за 30с 

(кіл-ть) 

24 16 36 26,92 5,59 

Тест Купера (м) 24 1980 2480 2231,25 150,78 

Степ-тест (кіл-ть кроків) 24 108 140 124,13 10,04 

ЧСС після степ-тесту 

(уд·хв
-1

) 
24 116 168 137,33 12,85 

Удар праворуч (кіл-ть 

ударів) 
24 2 5 3,38 0,82 

Удар ліворуч (кіл-ть 

ударів)  
24 2 5 3,21 0,83 

Удар зльоту справа (кіл-ть 

ударів) 
24 2 4 3,13 0,80 

Удар зльоту сліва (кіл-ть 

ударів) 
24 2 4 3,17 0,82 

Удар різаний праворуч 

(кіл-ть ударів) 
24 2 4 2,79 0,78 

Удар різаний ліворуч (кіл-

ть ударів) 
24 2 5 2,79 0,83 

Подача (кіл-ть ударів) 24 2 4 3,13 0,74 

Смеш (кіл-ть ударів) 24 2 5 3,42 0,88 

Гра в стінку (кіл-ть 

ударів) 
24 2 5 3,42 0,97 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Тест «Трикутник» (кіл-ть 

ударів) 
24 2 4 3,21 0,83 

Тест «Вісімка» (кіл-ть 

ударів) 
24 2 4 2,83 0,64 

Тест «Два до одного» (кіл-

ть ударів) 
24 2 4 2,92 0,72 

Тест «Три до одного» (кіл-

ть ударів) 
24 2 4 3,00 0,78 

Тест «Два до двух» (кіл-ть 

ударів) 
24 2 4 2,88 0,68 

Тест «Комплекс ударів» 

(кіл-ть ударів) 
24 2 4 3,17 0,82 

Тест на короткочасну 

пам’ять 1.1 (кількість 

літер) 

24 0 4,96 2,91 1,70 

Тест на короткочасну 

пам’ять 1.2 (кількість 

літер) 

24 11,2 15,9 13,97 1,38 

Тест на короткочасну 

пам’ять 2.1 (кількість 

літер) 

24 0,69 4,65 2,86 1,19 

Тест на короткочасну 

пам’ять 2.2 (кількість 

літер) 

24 1,2 6,31 3,61 1,37 

Час латентного періоду 

простої зорово-моторної 

реакції  зв’язку (мс) 

24 309 455 369,50 49,46 

Помилки в тесті на 

визначення латентного 

часу простої зорово-

моторної реакції 

(кількість) 

24 0 4 0,83 1,01 

Середнє квадратичне 

відхилення латентного 

часу простої зорово-

моторної реакції (мс) 

24 2,76 2,98 2,79 0,06 

Час латентного періоду 

реакції вибору в режимі 

зворотнього зв’язку (мс) 

24 536 589 564,08 18,32 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Помилки в тесті на 

визначення латентного часу 

реакції вибору  в режимі 

зворотнього зв’язку 

(кількість) 

24 1 15 4,46 3,62 

Середнє квадратичне 

відхилення індивідуальних 

значень латентного часу 

реакції вибору в режимі 

зворотнього зв’язку (мс) 

24 3,42 5,63 3,85 0,58 

Час мінімальної експозиції 

сигналу в режимі 

зворотнього зв’язку (мс) 

24 420 500 465,83 26,03 

Загальний час виконання 

тесту в режимі зворотнього 

зв’язку (с) 

24 104 116 109,38 3,33 

Час виходу на мінімальну 

експозицію сигналу в 

режимі зворотнього зв’язку 

(с) 

24 60 89 79,04 8,93 

Глибина ударів з відскоку 

(кіл-ть) 
24 10 37 25,25 6,14 

Глибина ударів зльоту (кіл-

ть) 
24 9 30 18,79 4,76 

Точність ударів з відскоку 

(кіл-ть) 
24 13 43 25,96 7,82 

Подача за МТН (кіл-ть) 24 3 46 20,21 10,13 

Тест «Мобільність» (с) 24 6 52 20,54 11,67 

ЧСС після тесту 1 (уд·хв
-1

) 24 150 164 157,21 4,12 

ЧСС після тесту 2 (уд·хв
-1

) 24 175 192 182,50 5,45 

ЧСС після тесту 3 (уд·хв
-1

) 24 179 196 186,50 5,97 

ЧСС після тесту 4 (уд·хв
-1

) 24 177 194 185,63 5,73 

ЧСС після тесту 5 (уд·хв
-1

) 24 173 194 184,04 6,33 

 

За допомогою факторного аналізу, який був проведений методом 

головних компонент, в структурі інтегральної підготовленості юних тенісистів 

було визначено, що кількість факторів, власне значення яких більше 1, дорівнює 14  

(табл. 3.2). За допомогою метода «кам'янистого осипу» Кеттела кількість 

факторів була скорочена і виділено 6 основних факторів (рис. 3.1), оскільки 

після шостого фактору зміна власних значень факторів стає значно меншою, 

на графіку створюється так зване «плато».  Загальна сумарна дисперсія яких 
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склала 71,3% (табл. 3.2). Для характеристики кожного фактору були 

проаналізовані показники, які увійшли до нього. 

Таблиця 3.2 

Сумарна пояснена дисперсія показників тестування юних тенісистів (n=24) 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% первинні 

величини 

Variance 

Cumulat

ive % 
Total 

% of 

Variance 
Cumulative % 

1 21,643 35,48 35,48 21,643 35,48 35,48 

2 6,189 10,145 45,625 6,189 10,145 45,625 

3 5,483 8,988 54,614 5,483 8,988 54,614 

4 4,104 6,729 61,342 4,104 6,729 61,342 

5 3,429 5,621 66,963 3,429 5,621 66,963 

6 2,665 4,369 71,332 2,665 4,369 71,332 

7 2,368 3,883 75,215 2,368 3,883 75,215 

8 2,105 3,45 78,665 2,105 3,45 78,665 

9 1,711 2,805 81,47 1,711 2,805 81,47 

10 1,673 2,742 84,213 1,673 2,742 84,213 

11 1,474 2,416 86,629 1,474 2,416 86,629 

12 1,295 2,122 88,751 1,295 2,122 88,751 

13 1,202 1,97 90,721 1,202 1,97 90,721 

14 1,039 1,703 92,424 1,039 1,703 92,424 

15 0,922 1,511 93,935 
   

16…. 0,792 1,298 95,233 
   

…..61 -1,11E-15 -1,83E-15 100    

Метод розрахунку: Головних компонент 

Примітки: Total Variance Explained – загальна пояснена дисперсія; 

Component – компонента; 

Total – власне значення фактору; 

% of Variance – відсоток від загальної сумарної дисперсії; 

Cumulative % - сумарний відсоток; 

Initial Eigenvalues – первинні величини; 

Extraction Sums of Squared Loadings – сума квадратів нагрузок 
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Рис. 3.1. Власні значення компонентів у вигляді діаграми «Схил пагорба»: 

Elgenvalue – власне значення компоненти 

Cjmponent number – номер компоненти 

 

До першого фактору (35,5% від загальної сумарної дисперсії) (табл. 

3.2) увійшли показники техніко-тактичної підготовленості та спеціальної 

фізичної підготовленості (r=0,93-0,50) (табл. 3.2).  

Виходячи з вищевикладеного, перший фактор був названий 

«Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість» (табл. 3.3, рис. 3.2). 

Таблиця 3.3 

Повернена матриця компонентів показників тестування юних тенісістів 

(n=24) 

Показники тестування 
Номер фактору 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 1 

Тест «Два до одного» 

(кількість ударів) 
0,926      

Тест «Вісімка» (кількість 

ударів) 
0,915      
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 1 

Тест «Два до двух» 

(кількість ударів) 
0,914      

Тест «Комплекс ударів» 

(кількість ударів)  
0,908      

Тест «Три о одного» 

(кількість ударів) 
0,884      

Тест «Трикутник» 

(кількість ударів) 
0,836      

Тест Купера (м) 0,835      

Удар різаний праворуч 

(кількість ударів) 
0,801      

Удар праворуч (кількість) 0,787      

Ловля палки (см) -0,784      

Стрибки на скакалці за 1хв 

(кількість) 
0,784      

Удар зльоту сліва 

(кількість ударів) 
0,768      

Стрибок у довжину (см) 0,767      

Піднімання тулуба в сід за 

1 хв (кількість) 
0,76      

Удар різаний ліворуч 

(кількість) 
0,746      

«Човниковий біг» (с) -0,735      

Довжина тіла (см) 0,688      

Удар ліворуч (кількість) 0,679      

Стрибок вгору (см) 0,675 0,519     

Біг 30м (с) -0,66      

«Віяло» (с) -0,652      

Подача (кіл-ть ударів) 0,639      

Удар зльоту справа 

(кількість ударів) 
0,629      

Смеш (кіл-ть ударів) 0,521      

Гра в стінку (кількість 

ударів) 
0,501      

Час латентного періоду 

простої зорово-моторної 

реакції  зв’язку (мс) 

 -0,902     

Час мінімальної експозиції 

сигналу в режимі 

зворотнього зв’язку (мс) 

 -0,874     

Загальний час виконання 

тесту в режимі 

зворотнього зв’язку (с) 

 -0,743     
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 1 
Час виходу на мінімальну 
експозицію сигналу в 
режимі зворотнього 
зв’язку (с) 

-0,592 -0,651     

ЧСС після тесту 4 (уд·хв
-1

)   -0,971    
ЧСС після тесту 1 (уд·хв

-1
)   -0,939    

ЧСС після тесту 3 (уд·хв
-1

)   -0,925    
ЧСС після тесту 2 (уд·хв

-1
)   -0,898    

ЧСС після степ-тесту 
(уд·хв

-1
) 

  -0,666    

Тест на короткочасну 
пам’ять 1.1 (кількість 
літер) 

   0,82   

Тест на короткочасну 
пам’ять 1.2 (кількість 
літер) 

   0,633   

Тест на короткочасну 
пам’ять 2.1 (кількість 
літер) 

   0,632   

Тест на короткочасну 
пам’ять 2.2 (кількість 
літер) 

   0,589   

Час латентного періоду 
реакції вибору одного 
елемента з двох (мс) 

    -0,837  

Час латентного періоду 
реакції вибору одного 
елемента з трьох (мс) 

    -0,811  

Час латентного періоду 
реакції в режимі 
зворотнього зв’язку (мс) 

    -0,787  

Помилки в тесті на 
визначення латентного 
часу реакції вибору  в 
режимі зворотнього 
зв’язку (кількість) 

     -0,91 

Помилки в тесті на 
визначення латентного 
часу простої зорово-
моторної реакції 
(кількість) 

     -0,827 

Середнє квадратичне 
відхилення 
індивідуальних значень 
латентного часу реакції 
вибору в режимі 
зворотнього зв’язку (мс) 

     -0,767 

Внесок фактору в загальну 
сумарну дисперсію 

35,48% 10,145% 8,988% 6,729% 5,621% 4,369% 

Сумарна дисперсія 71,332% 

* Примітка: обертання матриці проведено за методом Varimax; представлено 

коефіцієнти кореляції показників з факторами, які більші 0,5 
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До другого фактору (10,1% від загальної сумарною дисперсії) увійшли 

такі показники, як час простої зорово-моторної реакції (r=-0,90), час складної 

реакції  в тесті за програмою «Психодіагностика» на рухливість нервової 

системи (r=-0,87), час мінімальної експозиції сигналу (r=-0,74), час виходу на 

мінімальну експозицію сигналу (r=-0,65) (табл. 3.3). Показники, що увійшли 

до другого фактора переважно відображають рівень рухливості нервової 

системи. Виходячи з отриманих даних, другий фактор був названий 

«Рухливість нервової системи» (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Факторна структура підготовленості юних тенісистів (n=24): 

F1 – Фактор 1 – «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 

F2 – Фактор 2 – «Рухливість нервової системи»; 

F3 – Фактор 3 – «Спеціальна витривалість»; 

F4 – Фактор 4 – «Короткочасова пам’ять»; 

F5 – Фактор 5 – «Швидкість складної реакції»; 

F6 – Фактор 6 – «Сила нервової системи» 

F7 – інші фактори 
 

 

До третього фактору (9,0 % від загальної сумарної дисперсії) 

увійшли  

показники частоти серцевих скорочень після виконання стандартних вправ 

на тренуванні вправ та індекс Гарвардського степ-тесту (r=-0,97-0,66) (табл. 

3.3, рис. 3.2). Таким чином, до третього фактору увійшли показники, які 

характеризують зміну частоти серцевих скорочень у відповідь на 
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навантаження. Показники, що увійшли до третього фактору, мають з ним 

негативний взаємозв’язок, виключення складає показник індексу 

Гарвардського степ-тесту, коефіцієнт кореляції якого з фактором позитивний. 

Оскільки, чим менше ЧСС у відповідь на стандартне навантаження, тим вище 

рівень витривалості; чим більше індекс гарвардського степ-тесту, тим також 

більше рівень витривалості. Таким чином третій фактор був названий 

«Спеціальна витривалість» (табл. 3.3, рис. 3.2). 

До четвертого фактору (6,7 % від загальної сумарної дисперсії) 

увійшли наступні показники короткочасної пам’яті за тестами «Сприйняття-

1» та «Сприйняття-2» (r=0,82-0,63) (табл. 3.3). У зв'язку з цим четвертий 

фактор був названий «Короткочасова пам’ять» (рис.3.2). 

До п’ятого фактору (5,6 % від загальної сумарної дисперсії) надійшли 

показники часу реакції вибору (табл. 3.3). Саме тому п’ятий фактор був 

названий «Швидкість складної реакції» (рис. 3.2). 

До шостого фактору надійшли показники кількості помилок в тестах зі 

зворотним зв’язком за програмою «Психодіагностика» та стандартне 

відхилення часу простої зорово-моторної реакції. Згідно методиці, описаній в 

роботах В.С. Лізогуба [132], ці показники відображують силу нервової 

системи, тобто чим менше помилок робить випробуваний в даних тестах і 

чим менше значення стандартного відхилення в показниках часу зорово-

моторної реакції, тим сильніша його нервова система. Оскільки коефіцієнти 

кореляції цих показників з фактором негативні, то можна сказати, що, чим 

більший прояв цього фактору у спортсмена, тим більша у нього сила 

нервової системи.  

Як видно з таблиці 3.3 і рисунку 3.2, найбільший внесок в сумарну 

дисперсію вносить перший фактор, з чого логічно зроблено висновок, що 

найбільш значущими в структурі підготовленості юних тенісистів є рівень 

техніко-тактичної та спеціальної фізичної підготовленості. Менш значущими, 

хоча і достатньо важливими, є показники рухливості нервової системи та 

спеціальної витривалості. 
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Далі була виявлена індивідуальна факторна структура підготовленості 

спортсменів, для чого були визначені відсоткові значення вираженості 

кожного фактору у кожного спортсмена (табл. 3.4). З таблиці 3.4 видно, що у 

всіх спортсменів спостерігається різна вираженість різних факторів, що 

свідчить про наявність істотних індивідуальних відмінностей. Це повинно 

виявлятися в різних особливостях гри і необхідності застосування 

індивідуальних програм підготовки юних тенісистів. 

Таблиця 3.4 

Індивідуальна вираженість факторів в структурі підготовленості юних 

тенісистів (% від максимальної вираженісті фактору у вибірці) (n=24) 

 

Випробува

ні, умовний 

№ 

Ф1, % Ф2, % Ф3, % Ф4, % Ф5, % Ф6, % 

1 24,36 47,52 42,37 34,46 64,09 40,76 

2 30,14 36,30 69,44 27,31 70,31 53,30 

3 62,48 33,27 26,16 47,24 44,20 61,67 

4 56,88 24,26 38,51 77,73 43,53 31,24 

5 60,63 34,71 51,82 42,66 56,02 66,75 

6 57,19 27,70 72,51 65,70 70,72 50,23 

7 27,22 51,65 34,85 55,05 47,83 63,86 

8 30,70 57,20 70,16 74,35 15,17 48,06 

9 49,07 55,33 26,73 42,69 32,54 53,69 

10 69,13 78,75 46,86 12,51 54,94 36,77 

11 68,83 68,23 44,03 60,96 36,32 63,04 

12 78,11 63,38 70,67 49,61 56,86 3,38 

13 23,31 43,06 24,88 55,05 51,83 5,45 

14 31,95 42,72 70,45 37,48 61,84 65,62 

15 52,16 37,03 50,35 52,37 49,25 56,06 

16 70,97 37,94 70,28 43,83 38,49 58,17 

17 64,57 33,50 39,03 57,87 51,22 49,55 

18 59,16 40,81 54,91 58,32 70,12 54,39 

19 48,51 42,81 35,97 17,38 34,92 51,05 

20 47,82 50,49 58,52 36,89 14,00 55,28 

21 24,90 74,30 73,51 63,45 44,02 49,45 

22 46,13 80,43 43,79 58,25 76,30 60,16 

23 60,28 66,62 57,93 57,35 43,59 55,18 

24 55,51 72,01 26,27 71,50 71,92 66,88 
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Для більш глибокого аналізу взаємозв’язку різних факторів в структурі 

підготовленості юних спортсменів було проведено візуальний аналіз 

взаємозв’язків індивідуальної вираженості факторів (рис. 3.3 – 3.6). З 

рисунку 3.3 видно, що низька та середня вираженість фактору «Спеціальна 

фізична і техніко-тактична підготовленість» може відповідати різному 

ступеню вираженості факторів «Рухливість нервової системи» і «Спеціальна 

витривалість».  

 

Рис. 3.3. Взаємозв’язок індивідуальної вираженості факторів №№ 1, 2, 3: 

F1 – Фактор 1 – «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 

F2 – Фактор 2 – «Рухливість нервової системи»; 

F3 – Фактор 3 – «Спеціальна витривалість» 

 

Але рівень прояву фактору «Спеціальна фізична і техніко-тактична 

підготовленість» більше 70 відсотків вимагає також прояву фактору 

«Рухливість нервової системи» вище 70 %. Фактор «Спеціальна 

витривалість» при цьому може бути на різному рівні. З цього можна укласти, 

що на даному етапі у юних спортсменів рухливість нервової системи має 

велике значення для розвитку техніко-тактичної підготовленості. Саме тому 

необхідний розвиток техніко-тактичної і спеціальної фізичної 

підготовленості у поєднанні з розвитком психофізіологічних можливостей, 

для чого необхідна розробка спеціальних засобів. 
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Аналогічний взаємозв’язок спостерігається між вираженістю  факторів 

«Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість», «Рухливість 

нервової системи» та «Короткочасова пам’ять» (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Взаємозв’язок індивідуальної вираженості факторів №№ 1, 2, 4: 

F1 – Фактор 1 – «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 

F2 – Фактор 2 – «Рухливість нервової системи»; 

F4 – Фактор 4 – «Короткочасова пам’ять» 

 

 Низька та середня вираженість фактору «Спеціальна фізична і техніко-

тактична підготовленість» може відповідати різному ступеню вираженості 

факторів «Рухливість нервової системи» і «Короткочасова пам’ять». Але 

рівень прояву фактору «Спеціальна фізична і техніко-тактична 

підготовленість» більше 70 відсотків вимагає також прояву фактору 

«Рухливість нервової системи» вище 70 %. Фактор «Короткочасова пам’ять» 

при цьому може бути на різному рівні. Це підтверджує, що на даному етапі у 

юних спортсменів рухливість нервової системи має велике значення для 

розвитку техніко-тактичної підготовленості. Саме тому необхідний розвиток 

техніко-тактичної і спеціальної фізичної підготовленості у поєднанні з 

розвитком психофізіологічних можливостей, для чого необхідна розробка 

спеціальних засобів. 

З рисунку 3.5 видно, що взаємозв’зок індивідуального прояву фактору 

«Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість» з факторми 

«Короткочасова пам’ять» і «Сила нервової системи» має параболічну 
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залежність, тобто одне значення фактору відповідає як низькому, так і 

високому прояву двох інших факторів.  

 

Рис. 3.5. Взаємозв’язок індивідуальної вираженості факторів №№ 1, 2, 3: 

F1 – Фактор 1 – «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 

F4 – Фактор 4 – «Короткочасова пам’ять»; 

F6 – Фактор 6 – «Сила нервової системи» 

 

Це може бути пов’язано з тим, що на даному етапі у юних тенісистів 

ще не сформована структура підготовленості, що характеризується наявністю 

високого взаємозв’язку техніко-тактичної підготовленості з 

психофізіологічними показниками. Також це може бити пов’язано з тим, що 

спортсмени характеризуються індивідуальною вираженістю різних 

психофізіологічних властивостей, що надає підставу для формування 

індивідуального стилю гри.  Це також підтверджує висновок, що необхідний 

розвиток техніко-тактичної і спеціальної фізичної підготовленості у 

поєднанні з індивідуальним розвитком психофізіологічних можливостей, для 

чого необхідна розробка спеціальних засобів. 

Аналогічна залежність, тільки в протилежному напрямку, 

спостерігається у взаємозв’язку факторів «Спеціальна фізична і техніко-

тактична підготовленість», «Короткочасова пам’ять», «Сила нервової 

системи» (рис. 3.6). Отримані дані свідчать про те, що у спортсменів різна 

вираженість фактору «Спеціальна фізична і техніко-тактична 
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підготовленість», і вона по-різному взаємопов’язана з іншими факторами. 

Але індивідуальний розвиток психофізіологічних можливостей буде 

створювати умови для формування індивідуального стилю гри і прояву 

індивідуально ефективної структури рухової діяльності. 

 

Рис. 3.6. Взаємозв’язок індивідуальної вираженості факторів №№ 1, 2, 3: 

F1 – Фактор 1 – «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 

F3 – Фактор 3 – «Спеціальна витривалість»; 

F5 – Фактор 5 – «Швидкість складної реакції» 

 

Кластерний аналіз показників тестування тенісистів дозволив 

визначити, що спортсмени поділяються переважно на 3 групи (табл. 3.5, рис. 

3.7-3.11). Кластери визначалися за ступенем «схожості» спортсменів згідно 

показникам комплексного тестування (рис.3.7). 

Таблиця 3.5 

Порядок агломерації в кластерному аналізі показників тестування юних 

тенісистів (n=12) 

Stage Cluster Combined Coefficients 

1 3 5 850,427 

2 7 9 1046,882 

3 1 2 1139,144 

4 3 7 1613,257 

5 3 11 1843,158 

6 4 6 2412,567 

7 1 4 3164,127 

8 10 12 3378,782 

9 8 10 3401,018 

10 1 8 4329,810 

11 1 10 5454,222 
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Примітки: Stage – Крок, №; 

Cluster Combined – об’єднання в кластери; 

Coefficients – кластерні коефіцієнти 

Як видно з дендограми (рис. 3.7), до першого кластеру увійшли 

спортсмени №№ 3; 5; 7; 9. Етапи поєднання спортсменів в кластери 

представлено в таблиці 3.5. З таблиці видно, що на першому кроці 

об’єднуються спортсмени №3 і №5, на наступному кроці об’єднуються 

спортсмени №7 і №9. Теж саме ми бачимо на дендограмі об’єднання 

спортсменів в кластери (рис. 3.7). 

З цього виходить, що ці гравці близькі за своєю структурою 

комплексної підготовленості, що необхідно враховувати при підборі засобів і 

методів в тренувальному процесі, при формуванні пар для гри на 

тренуваннях.  

 
Рис. 3.7. Дендограма об’єднання спортсменів в групи в результаті 

кластерного аналізу з використанням методу внутрішньогрупових зв’язків: 

Case, Num – умовний номер спортсмена; 

Rescaled Distance Claster combine – шкала відстаней між кластерами, що 

об’єднуються 

 

На наступному етапі кластерного аналізу об'єдналися спортсменки №№ 
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1 і 2. Це означає, що вони близькі між собою за структурою підготовленості, 

але відрізняються від попередніх пар (№№ 3 і 5 та №№ 7 і 9), які утворилися. 

На четвертому кроці до спортсмена № 3 приєднався спортсмен № 7. 

Оскільки спортсмени №№ 7 і 9 утворюють пару, то приєднання спортсмена 

№ 7 до спортсмена № 3 означає об’єднання цих пар і утворення трійки 

спортсменів №№ 3, 5, 7. На п’ятому кроці об'єдналися спортсмени №№ 3 і 

11, тобто спортсмен № 11 приєднався до кластеру із спортсменів №№ 3, 5, 

7 і 9. На шостому кроці спортсмени №№ 4 і 6 утворили пару, на сьомому  до 

спортсмена 1 приєднався спортсмен № 4, тим самим утворивши кластер із 

спортсменів №№ 1, 2, 4, 6. На восьмому кроці об’єднуються спортсмени №№ 

10 і 12. На дев’ятому кроці до спортсмена № 8 приєднався сплортсмен № 10, 

тим самим утворивши кластер із спортсменів №№ 8, 10 і 12.  

На наступних етапах об’єднуються утворені групи спортсменів. 

В результаті виділяються наступні групи: 

- спортсмени №№ 3; 5 і близькі до них за структурою підготовленості 

гравці №№ 7; 9; 11; 

- спортсмени №№ 1; 2; 4; 6 

- спортсмени №№ 8, 10 і 12,  які не схожі на інших, оскільки умовна 

«відстань» між ними та іншими спортсменами, як видно з дендограми, 

значно більша, ніж на попередніх етапах об’єднання спортсменів. 

Таким чином, в нашому дослідженні можна виділити декілька кластерів 

(груп) юних спортсменів. 

Для того, щоб дізнатися, яка кількість кластерів є оптимальною, слід від 

кількості аналізованих спортсменів (12) відняти номер кроку, на якому 

кластерні коефіцієнти починають зростати нелінійно. У нашому випадку це 

крок № 9 (таблиця. 3.5). Відповідно, оптимальна кількість кластерів може 

бути рівна: 

12-9=3  (спортсмени об'єднуються в 3 кластера) 

Таким чином, ми отримали 3 кластера, тобто 3 групи тенісистів. З 

рисунків 3.8-3.12 видно належність кожного спортсмена до певного кластера. 
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На підставі аналізу індивідуальної факторної структури підготовленості були 

дані характеристики спортсменам, що утворилися, згідно з факторами, 

найбільш вираженими в їх структурі підготовленості згідно з таблицею 3.4.  

Слід зазначити, що пари і групи, які утворилися, складаються із 

спорстменів зі схожою структурою підготовлоеності (спортсмени №№ 3, 5, 

7, 9, 11).  

У спортсменів з умовними номерами 3 і 5, кластер 1, найбільш 

виражені фактори 1 і 6, тобто «Спеціальна фізична і техніко-тактична 

підготовленість» і «Сила нервової системи» (рис. 3.8).  Можна відзначити, 

що ці спортсмени поєднують силу нервової системи з рівнем спеціальної 

фізичної та техніко-тактичної підготовленості, тобто їх основний стиль гри 

заснований на психологічній стійкості та високому рівні фізичної та техніко-

тактичної підготовленості.

 

Рис. 3.8. Індивідуальна факторна структура підготовленості спортсменів з 

умовними номерами 3 і 5, кластер 1, найбільш виражені фактори 1 і 6 

 

У спортсменів з умовними номерами 9 і 11 і 7, кластер 1, найбільш 

виражені фактори 2, 4 і 6, тобто «Рухливість нервової системи», 

«Короткочасова пам’ять», «Сила нервової системи» (рис. 3.9). Можна 

зробити висновок, що основний стиль гри у цих спортсменів заснований на 

психофізіологічних властивостях. Недостатність спеціальної фізичної 

підготовленості вони можуть компенсувати когнітивними (короткочасна 
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пам’ять) та  психофізіологічними здібностями. Але для майбутніх успіхів для 

цих спортсменів необхідне поєднання фізичних і психофізіологічних 

функцій.  

 

 

Рис. 3.9. Індивідуальна факторна структура підготовленості спортсменів з 

умовними номерами 9, 11 і 7, кластер 1, найбільш виражені фактори 2, 4 і 6 

 

У спортсменів з умовними номерами 1 і 2, кластер 2, найбільш 

виражені фактори 5 і у одного спортсмена фактор 3, тобто «Швидкість 

складної реакції» і «Спеціальна витривалість» (рис. 3.10). Можна відзначити, 

що для цих спортсменів основним стилем ведення гри є збереження високої 

швидкості прийняття рішень в умовах прояву високого рівня витривалості, 

тобто ці спортсмени можуть «вимотувати» суперників. 

У спортсменів з умовними номерами 4 і 6, кластер 2, найбільш 

виражені фактори 4 і 1, тобто «Короткочасна пам’ять» і «Спеціальна фізична 

і техніко-тактична підготовленість» (рис. 3.11). Можна відзначити, що для 
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цих спортсменів основним стилем ведення гри є поєднання фізичної та 

техніко-тактичної підготовленості з когнітивними здібностями (короткочасна 

пам’ять). Це означає, що їм потрібно в тренуваннях поєднувати засоби, що 

впливають на когнітивні здібності та фізичні якості і рухові можливості.

 

 

Рис. 3.10. Індивідуальна факторна структура підготовленості спортсменів з 

умовними номерами 1 і 2, кластер 2, найбільш виражені фактори 5, (3) 

 

 

Рис. 3.11. Індивідуальна факторна структура підготовленості спортсменів з 

умовними номерами 4 і 6, кластер 2, найбільш виражені фактори 4 і 1 

 

У спортсменів з умовними номерами 8, 10 і 12, кластер 3, 

спостерігається різна вираженість факторів, спортсмени не схожі на інших 

(рис. 3.12). Для цих спортсменів потрібний підбір індивідуальних програм 

тренування. 
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Рис. 3.12. Індивідуальна факторна структура підготовленості спортсменів з 

умовними номерами 8 і 10, 12 кластер 3, різна вираженість факторів, 

спортсмени не схожі на інших 

 

Для всіх спортсменів необхідне поєднання розвитку техніко-тактичної 

підготовленості та спеціальної фізичної з розвитком когнітивних та 

психофізіологічних функцій. Для цього необхідний підбір спеціальних 

засобів, які впливають комплексно на фізичні та психофізіологічні і 

когнітивні функції. До таких засобів можна віднести застосування 

спеціальних тренажерів комплексного впливу на рівень підготовленості 

гравців та засоби візуалізації техніко-тактичних дій. 

 

3.2. Результати соцопитування фахівців з проблеми техніко-

тактичної підготовки юних тенісистів 

Анкетування в даному дослідженні проводилося в паперовій формі та в 

інтерактивній формі в інтернет-мережах в Україні у Харкові, Києві, 

Дніпропетровську, Львові та Одессі. В опитуванні головним чином брали 

участь тренери приватних клубів, тренери державних установ, інструктори та 

адміністративні працівники, які координують роботу тенісних центрів. 

Використовувався метод довільної вибірки, всього було випущено 200 

анкет, повернуто 198 анкет, за винятком 3 анкет, визнаних безрезультатними, 
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в загальній складності виходить 195 анкет, що становить 96.3% - коефіцієнт 

реалізації. 

Задля сформування цілісності нашого дослідження, по першій частині 

анкетування ми визначили профіль респондентів, їх сферу діяльності, вік, 

наявність вищої освіти та стаж роботи за спеціалізацією (табл. 3.6). 

Серед опитаних респондентів найбільшу кількість представляють: 

тренери у приватній установі – 41%; особи віком від 18 до 40 років – 64%; 

бакалаври – 46%; особи, стаж діяльності яких складає від 10 до 20 років – 

47%, а найменшу кількість опитаних респондентів представляють тренери 

або інструктори у громадській організації – 25%; особи віком від 40 років – 

36%; магістри – 12%; особи, стаж діяльності яких складає від 20 років – 24%. 

За результатами першої частини опитування можна зробити висновок, 

що переважна більшість тренерів – це молоді фахівці, які здійснюють 

планування підготовки тенісистів в межах своєї компетенції. 

Таблиця 3.6 

Дані про тренерів, що бради участь в анкетуванні 

№ Питання 

анкети 

Варіант/форма відповіді Кількість 

респондентів 

Відсоткове 

співвідношення, 

% 

1 Ваша сфера 

 діяльності 

 

Тренер 

 у державній установі 

68 34 

Тренер 

 у приватній установі 

82 41 

Тренер або інструктор 

 у громадській організації 

50 25 

2 Ваш вік 18-40 років 127 64 

Від 40 років 73 36 

3 Ваша стать Чоловік 116 58 

Жінка 84 42 

4 Ваша вища 

спеціальна освіта 

Магістр 24 12 

Спеціаліст 84 42 

Бакалавр 92 46 

5 Ваш стаж 

діяльності 

Від 1 до 9 років 58 29 

10 – 20 років 94 47 

Від 20 років  48 24 

 

За результатами анкетування по другій частині анкети (6-17 запитання) 

отримані дані, що дозволяють оцінити рівень професійної підготовки 
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респондентів, характеристика методів та засобів, які використовують на 

тренуваннях. 

Результати відповідей на питання 6 – «Ваш спортивний розряд?» 

представлені на рисунку 3.13.  

Таким чином найбільший відсоток опитуваних тренерів мають 1 розряд 

та розряд кандидата у майстри спорту. Це пояснюється тим, що цей відсоток 

тренерів мають певний досвід як спортсмена та які мають вищу освіту за 

спеціальністю, тим самим краще розуміються на організації процесу 

навчання та виховання гравців. 

 

Рис.3.13. Результати відповідей на питання анкети № 6 серед тренерів 

та фахівців з тенісу 

 

На підставі проведеного опитування з'ясовано, що більшість фахівців 

визнають важливість докладного планування тренувань у тренувальних та 

змагальних мікроциклах, проте тренери не визнають планів на окремі заняття 

та планів на період більше року - 0%. Найбільший відсоток опитуваних 

планують тренування не більше тижня – 48%, план на рік, або певний період 

відповідно 24% та 28%. Це пов’язано з тим, що багато тренерів з тенісу не 

присутні на змаганнях своїх спортсменів за браком часу, відповідають лише 

за тренування. 



119 
 

 

Рис.3.14. Результати відповідей на питання анкети № 7 серед тренерів з 

різним стажем роботи 

 

 Досвід тренерів з різним стажем роботи та різною кваліфікацією 

свідчить про використання у тренувальній та змагальній діяльності 

застарілих методів тестування та оцінювання підготовленості тенісистів. 

Найбільший відсоток тренерів оцінюють тенісистів за показниками 

змагальної діяльності, що не є об’єктивним показником (рис. 3.15).  

Більшість фахівців не обізнані щодо нових систем оцінки та тестувань 

підготовленості гравців. Однією із причин цього положення є відсутність 

можливості підвищити свою кваліфікацію, через відсутність мотиваційної 

програми для тренерів, нерозвиненість методичного забезпечення. Саме 

тому, тренери недостатньо впроваджують нові сучасні технології, що 

негативно впливає на виховання тенісистів. 

 

Рис. 3.15. Результати відповідей на питання анкети №8 серед фахівців з 

тенісу 
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Рис.3.16. Результати відповідей на питання анкети № 9 серед тренерів з 

різним стажем роботи 

Таблиця 3.7 

Результати відповідей тренерів на питання анкети № 10 – «Які засоби, 

методи та методику техніко-тактичної підготовки Ви використовуєте при 

плануванні підготовки гравців у річному циклі?» 

№ Респонденти зі 

стажем роботи 

Кільк

ість 

осіб 

% Відповіді 

2 Стаж діяльності 

1-9 років 

58 29 - відсутність чіткого планування техніко-

тактичної частини тренувального процесу; 

- відсутність оцінки та контролю техніко-

тактичної підготовленності; 

- застосування традиційних методів 

відпрацювання технічних дій; 

- відпрацювання тактичних комбінацій у 

ігровій діляьності. 

3 Стаж діяльності 

10-20 років 

94 47 - використання тенісних тренажерів та 

пристроїв у тренувальному процесі 

техінко-тактичної спрямованості; 

- відсутність оцінки та контролю техніко-

тактичної підготовленності; 

- переважність змагальної діляьності над 

тренувальним процесом; 

4 Стаж діяльності 

від 20 років 

48 24 - використання застарліх методик навчання 

техніко-тактичним діям; 

- відсутність оцінки та контролю техніко-

тактичної підготовленності. 

 

 Результати відповідей на питання анкети №10 виявили недоліки при 

плануванні техніко-тактичної підготовки тенісистів у тренерів зі стажем 

роботи до 10 років. Техніко-тактична підготовка при цьому базується на 
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відпрацюванні окремих технічних та тактичних дій відокремлено від 

безпосередньої ігрової діяльності гравців. Тренери з більшим стажем 

діяльності застосовують у тренувальному процесі технічні та спеціалізовані 

тенісні пристрої при побудові програми з техніко-тактичної підготовки, 

проте здійснення оцінки та контролю у даному випадку стає неможливим 

через брак часу на тренуваннях. У тренерів з найбільшим досвідом роботи з 

тенісистами відмічається використання на тренуваннях застарілих методом 

навчання техніко-тактичним діям. Це пояснюється монотонністю 

відпрацювання навичок, відсутністю матеріального забезпечення 

тренувального процесу, довготривалістю процесу опанування тактичним 

діям.   

Таблиця 3.8 

Результати відповідей респондентів на питання анкети №11 – «Чи здійснюєте 

Ви контроль навантажень у техніко-тактичній частині підготовки 

тенісистів?» 

№ Респонденти Кількіст

ь осіб 

% Відповідь  

«Ні» 

Відповідь «Так» 

Кількість % Кількість % 

1 Всі респонденти 200 100 176 88 24 12 

2 Тренери у 

приватній установі 

116 58 98 85 18 15 

3 Тренери у 

державній установі 

84 42 78 93 6 7 

 

Аналіз опитування щодо проведення контролю навантажень у техніко-

тактичній частині підготовки виявив, що здійснення контролю навантажень 

унеможливлює процес підготовки через брак новітніх технологій 

оперативної оцінки підготовленості.  

Таблиця 3.9 

Результати відповідей на питання анкети №12 серед всіх респондентів 

№ Респонденти Кількість 

осіб 

% Відповідь «Так» Відповідь «Ні» 

Кількість % Кількість % 

1 Всі респонденти 200 100 167 84 33 16 

2 Вік 18-40 років 127 64 115 91 12 9 
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3 Вік від 40 років 73 36 52 71 21 29 

За даними, що представлені у таблиці 3.9 побудована діаграма, яка 

зображена на рисунку 3.17. 

 

 

Рис. 3.17. Результати відповідей на питання анкети №12 серед тренерів 

віком 18-40 років та тренерів віком від 40 років 

 

Таким чином, за результатами відповідей тренерів на питання 

анкети №12, розробка нової, сучаної методики техніко-тактичного 

тренування тенісистів є актуальним питанням та доцільним для 

впровадження у практику. 

 



123 
 

Рис. 3.18. Результати відповідей на питання анкети № 13 серед тренерів 

віком 18-40 років та тренерів віком від 40 років 

Виявлено, що більшість тренерів використовують традиційний метод 

удоконалення техніки із застосуванням великої кількості м’ячей, тобто 

технічна дія відвпрацьовується велику кількість разів до повного засвоєння.  

Таблиця 3.10 

Результати відповідей на питання анкети №14 серед всіх респондентів 

– «Чи використовуєте Ви інтерактивні технології у тренувальному процесі 

тактичної спрямованості?» 

№ Респонденти Кількість 

осіб 

% Відповідь  

«Ні» 

Відповідь 

«Так» 

Кількість % Кількість % 

1 Всі респонденти 200 100 167 84 33 16 

2 Вік 18-40 років 127 64 115 91 12 9 

3 Вік від 40 років 73 36 52 71 21 29 

 

Результати відповідей на питання анкети №14 показали, що тренери не 

використовують у тактичній підготовці теніситів інтерактивні технології. 

Причиною даного положення є недостатня обізнаність тренерів щодо 

сучасних інтерактивних технологій, їх можливості застосування у 

тренувальному процесі техніко-тактичної підготовки.  

Таблиця 3.11 

Результати відповідей на питання анкети №15 серед всіх респондентів 

– «Чи використовуєте Ви тенісні мішені у техніко-тактичній підготовці 

тенісистів?» 

№ Респонденти Кількість 

осіб 

% Відповідь 

«Так» 

Відповідь 

«Ні» 

Кількість % Кількість % 

1 Всі респонденти 200 100 167 84 33 16 

2 Вік 18-40 років 127 64 115 91 12 9 

3 Вік від 40 років 73 36 52 71 21 29 

 

Опитування респондентів підтвердило застосування тренерами у 

тренувальному процесі техніко-тактичної підготовки тенісного інвентарю 
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(тенісних мішень для влучань у відповідну зону) для удосконалення точності 

різних ударів, 84 % опитаних відповіли «Так». 

Опитування показало, що рухові якості тенісиста мають наступний 

пріоритет (рис. 3.19): 

1) швидкість - 53% опитаних; 

2) гнучкість - 21%; 

3) сила - 12%; 

4) спритність – 7%; 

5) витривалість -7%. 

За даними анкетування, більшість опитаних тренерів використовують 

стандартні засоби розвитку швидкісно-силових якостей та засобів 

удосконалення техніки переміщення по корту: спеціально-підготовчі вправи 

у русі, спеціально бігові вправи, та вправи спеціально фізичної підготовки 

(«човниковий біг», «віяло», тощо). 

 

Рис. 3.19. Результати відповідей на питання № 16 серед тренерів 

 

Результати опитування свідчать, що вивчення розвитку швидкісних 

якостей тренери надають найважливіше значення. Швидкість, гнучкість, 

сила, - це те, що дозволяє тенісистам високого рівня отримувати видатні 

результати на змаганнях, тому тренери обов'язково приділяють цим якостям 

підвищену увагу. 
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Система оцінок техніки базувалася на комплексній оцінці специфічних 

особливостей технічної майстерності гравців. За матеріалами анкетування 

був зроблений висновок, що переважна більшість тренерів (96%) регулярно 

проводять оцінку ступеня ефективності тренувань технічної підготовленості 

своїх учнів. Однак, методи оцінювання надмірно консервативні і недостатньо 

креативні, в більшості випадків використовують метод оцінювання в умовах 

змагань, який містить безліч факторів, що спотворюють оцінку, і є 

недостатньо точним, так як містить занадто багато умов, що змінюються. 

Тренерів, які знаються на системі професійної оцінки техніки, замало - 4%. 

З анкет тренерів стало очевидно, що в якості загальної фізичної 

підготовки тільки 14% тренерів використовують інші види спорту. 

Результати анкетування по третій частині анкети щодо пропозицій 

фахівців представлені у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Результати анкетування по третій частині анкети щодо пропозицій 

фахівців 

Викладіть Ваші пропозиції у системі техніко-тактичної підготовки 

тенісистів 10-12 років 

№ Напрямок Пропозиція  

1 2 3 

17 Організація 

процесу підготовки 

- Створити умови для організації курcів 

підвищення кваліфікації та сертифікації тренерів у 

регіонах України за різними рівнями; 

- створити умови для організації «Національного 

центру» підготовки тенісистів або центру 

тестування та оцінювання підготовленості гравців; 

18 Технічне 

забезпечення 

процесу навчання 

- Забезпечити комплектами спортивного 

обладнання та інвентарю тенісних клубів у регіонах 

України за бюджетні кошти ФТУ; 

- забезпечити тенісні клуби та ДЮСШ 

комп’ютерною технікою, програмним 

забезпеченням, відео та електронною 

вимірювальною технікою за бюджетні кошти ФТУ. 

19 Інноваційні 

технології та 

засоби  

- Зробити переклад з англійської                    на 

українську мову методичної літератури та 

відеоматеріалів, що надані ITF; 
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- організація обміну досвідом із провідними 

тенісними клубами світу, стажування, 

консультування тенісистів із науковою групою 

фахівців.    

 

Тактика гри повинна безперервно збагачуватися новими знаннями і 

озброюватися новими засобами, способами і формами ведення гри. Тактика 

не стоїть на місці, вона розвивається, вдосконалюється і в кожен період 

розвитку існує сучасна тобто найбільш передова тактика - найефективніша з 

існуючих, найраціональніша. Необхідно постійно розробляти нову тактику - 

вона повинна випереджати тактику противника, бути для нього 

несподіванкою. 

 Таким чином, для удосконалення техніко-тактичної майстерності 

гравців необхідно розвивати тактичні знання, практичне застосування 

якихпроявляється у вигляді тактичних умінь і навичок, та тактичне мислення, 

яке проявляється у здатності спортсмена швидко оцінити ситуацію, 

найкоротшим шляхом знайти серед декількох варіантів рішень те, яке веде до 

успіху з найбільшою ймовірністю. 

Тенісист повинен добре знати не тільки можливі зміни, але і зміст 

варіантів тактичних рішень, спрямованих на успішність розіграшу та матчу в 

цілому.  

Основні роботи автора за результатами третього розділу: [23; 24; 25; 

46; 47; 48; 49; 191]. 

Висновки до третього розділу 

1. Розроблено методологічні основи визначення індивідуальних 

особливостей спортсменів, що містять концепцію з індивідуалізації 

підготовки спортсменів. Концепція припускає застосування алгоритму, який 

складається з наступних етапів: 

– проведення тестування спортсменів, що включає набір тестів не 

менше 10; 
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– визначення загальної структури підготовленості спортсменів шляхом 

факторного аналізу. Визначення основних факторів і складання їх 

характеристик;  

– проведення ієрархічного кластерного аналізу показників тестування; 

– визначення індивідуальних факторних значень; 

– на підставі індивідуальних факторних значень і кластерного аналізу 

складання індивідуальних характеристик спортсменів [188; 189]. 

Згідно цієї концепції, були застосовані методи багатовимірного аналізу, 

зокрема, факторний аналіз для визначення загальної та індивідуальної 

структури підготовленості спортсменів і кластерний аналіз для виявлення 

провідних якостей спортсменів і розподілу юних тенісистів за групами згідно 

з індивідуальними особливостями функціонального стану, комплексної 

підготовленості і психофізіологічних особливостей. 

2. За допомогою факторного аналізу, який був проведений за 

допомогою методу головних компонент, в структурі інтегральної 

підготовленості юних тенісистів було виділено 6 основних факторів методом 

«Кам'янистого осипу» Кеттела. 

Згідно з показниками, які утворили кожен фактор, в структурі 

підготовленості юних тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – 

фактор «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор 

«Рухливість нервової системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – 

фактор «Короткочасова пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 

фактор - «Сила нервової системи». 

Далі була виявлена індивідуальна факторна структура підготовленості 

юних тенісистів, для чого булі визначені відсоткові значення вираженості 

кожного фактора у кожного спортсмена. 

В усіх спортсменів спостерігається різна вираженість різних факторів, 

що свідчить про наявність істотних індивідуальних відмінностей. 

3. Для визначення оптимальних варіантів поєднання юних тенісистів в 

пари і в групи для оптимальної побудови тренувальних занять був проведений 
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кластерний аналіз показників тестування. Були зіставлені результати 

кластерного аналізу з індивідуальними факторними значеннями, на основі 

цього складені профілі гравців. За результатами отриманих даних були 

сформовані групи тенісистів. 

Кластерний аналіз дозволив виділити 3 групи тенісистів. Спортсмени, 

що увійшли до кожної групи, можуть об'єднуватися між собою для 

тренувальних ігор. Можна об'єднувати і спортсменів різних груп, що 

включають підтримку партнерів. Кожній групі спортсменів слід підбирати 

програми тренувань згідно з особливостями їх індивідуальної факторної 

структури підготовленості.  

4. Проаналізовано дані соцопитування фахівців з проблеми техніко-

тактичної підготовки юних тенісистів. Виявлено недоліки при плануванні 

техніко-тактичної підготовки тенісистів: відпрацювання окремих технічних 

та тактичних дій відокремлено від безпосередньої ігрової діяльності гравців; 

застосування у тренувальному процесі технічних та спеціалізованих тенісних 

пристроїв; використання на тренуваннях застарілих методом навчання 

техніко-тактичним діям; монотонність відпрацювання навичок, відсутність 

матеріального забезпечення тренувального процесу, довготривалість процесу 

опанування тактичним діям. 
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РОЗДІЛ 4  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ПРОГРАМИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕНІСИСТІВ 10-12 

РОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ 

 

4.1. Загальні принципи побудови програми інтегральної підготовки 

тенісистів 10-12 років із застосуванням технологій візуалізації техніко-

тактичних дій 

 

На підставі факторного і кластерного аналізу показників комплексного 

тестування в сполученні з результатами анкетування фахівців з тенісу була 

розроблена прорграма інтегральної підготовки юних тенісистів. Факторний 

аналіз показав високу значущість техніко-тактичної підготовленості юних 

тенісистів. Показники техніко-тактичної підготовленості склали перший, 

найвагоміший фактор. Це свідчить про високий внесок показників техніко-

тактичної майстерності в загальну структуру підготовленості юних 

тенісистів. Індивідуальна вираженість факторів виявилася різною у різних 

спортсменів. Крім того, було виявлено, що показники техніко-тактичної 

підготовленості проявляють прямий зв’язок з показниками функціонального 

стану, психофізіологічних показників тільки на відносно високому рівні 

майстерності, а на початковому етапі ці види підготовленості часто 

знаходяться в протилежних зв’язках. Кластерний аналіз дозволив виявити 

найбільш схожих спортсменів за індивідуальною факторною структурою 

підготовленості. Саме тому були сформульовані наступні положення 

інтегральної підготовки юних тенісистів: 

1. Акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з розвитком 

функціональних можливостей та психофізіологічних функцій юних 

тенісистів 
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2. Індиідуальний підхід в інтегральній підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної структури підготовленості  

3. Оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях згідно 

результатам кластерного аналізу 

4. Розробка авторських тактичних схем для поліпшення рівня техніко-

тактичної підготовленості юних тенісистів 

5. Розробка і застосування технологій візуалізаціх техніко-тактичних дій 

для підвищення ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної 

підготовки юних спортсменів. 

 

Рис. 4.1. Схема побудови інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 

років із застосуванням засобів візуалізації техніко-тактичних дій 

Розроблена програма підготовки юних тенісистів грунтується на 

наступних методологічних положеннях (рис. 4.2): 

Програма інтегральної підготовки юних 

тенісистів із застосуванням технологій 

візуалізації техніко-тактичних дій 

Акцент на техніко-тактичну підготовку в 

інтеграції з розвитком функціональних 

можливостей та психофізіологічних 

функцій юних тенісистів 

 

Індиідуальний підход в інтегральній 

підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної 

структури підготовленості 

 

Оптимальне поєднання спортсменів в 

пари на тренуваннях згідно результатам 

кластерного аналізу 

 

Розробка авторських тактичних 

схем для поліпшення рівня 

техніко-тактичної підготовленості 

юних тенісистів 

 

Розробка і застосування 

технологій візуалізаціх техніко-

тактичних дій для підвищення 

ефективності засвоєння та 

вдосконалення інтегральної 

підготовки юних спортсменів. 

 

Підвищення рівня інтегральної підготовленості юних тенісистів 

на основі вдосконалення техніко-тактичної майстерності 
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1. Теорія керування рухами М.О. Бернштейна [95]. 

2. Концепція індивідуального підгоду в спорті, представлена в роботах 

Ж.Л. Козіної (2010-2019) [43;44;45], І.М. Собко (2015) [185; 187; 188; 

189].  

3. Концепція взаємозв’язку роботи різних аналізаторів спортсменів в 

процесі тренувань А.С. Ровного [68]. 

4. Концепція застосування методів зорової наочності при навчанні 

технічним і тактичним діям в спорті (Л.П. Матвєєв, 2003; 

В.М. Платонов, 1997, 2005) [56; 58; 66; 67]. 

 

Рис. 4.2. Методологічні положення розробки програми інтегральної 

підготовки юних тенісистів 10-12 років із застосуванням технологій 

візуалізації техніко-тактичних дій 

Методологічні основи розробки програми  інтегральної 

підготовки юних тенісистів 10-12 років із застосуванням 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій 

Теорія 

керівання 

рухами М.О. 

Бернштейна 

Концепція 

індивідуального підгоду 

в спорті (Козіна, 2010-

2019; Собко, 2015). 

 

Концепція 

взаємозв’язку роботи 

різних аналізаторів 

спортсменів (Ровний, 

2010, 2013) 

 

Концепція 

застосування методів 

зорової наочності 

(Матвєєв, 2003; 

Платонов, 1997, 2005) 

Активізація 

рівней Е 

(постановка 

мети, 

формування 

стратегії і 

тактики),  і D 

(просторової 

координації) 

при ефективній 

роботі фонових 

рівней  A, B, C 

Виявлення 

індивідуальної 

факторної структури 

підготовленості та 

оптимального розподілу 

спортсменіві на групи 

для тактичних заэмодій 

Факторний аналіз 

 

Визначення індивідуальної 

факторної структури 

підготовленості 

 

Кластерний аналіз 

 

Визначенння оптимальних 

варіантів поєднання гравців 

для тактичних взаємодій 

Розробка та застосування 

інтерактивних технологій для 

поліпшення сприйняття 

техніко-тактичних дій 

Застосування 

тренажерів для 

активізації 

фонових рівней 
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Зупинимось більш детально на кожному методологічному положенні 

програми підготовки. В якості фундаментального методологічного 

положення інтегральної підготовки юних тенісистів нами було взято теорію 

керівання рухами М.О. Бернштейна [95]. Бернштейн в своїх міркуваннях 

розвивав одну з припущень І.М. Сеченова про те, що мозок не сприймає 

пасивно інформацію з навколишнього світу і не тільки відповідає на неї дією, 

а сам активно впливає на світ. Він безперервно створює прогностичну модель 

майбутнього, засновану на обчисленні ймовірності. Бернштейн розумів, що 

мозку заздалегідь відома мета будь-якої дії. Ця мета спричиняє для початку 

дії, і вона змінюється і коригується в самому процесі цієї дії на основі 

зворотних зв'язків, тобто постійно надходять повідомлень "з місць" про 

досягнутий результат дії. З цього приводу М.О. Бернрштейн наводить 

приклад польоту чайки, коли птах, побачивши летить шматок, "обчислює" 

його можливу траєкторію, зіставляє її з напрямком і швидкістю свого 

польоту, і потім мозок віддає команду м'язам, щоб ті направили тіло в ту 

точку, де дзьоб зустрінеться з шматком хліба [95]. Так само в спорті для 

виконання точного і технічно ефективного руху людина формує ціль, яку 

треба досягти і нпа основі цієї цілі виконує певний рух з безперервними 

сенсорними корекціями його деталей. Саме тому ми вважаємо, що 

застосування технологій візуалізації техніко-тактичних дій буде сприяти 

вдосконаленню саме процесу формування мети рухової дії, за що відповідає 

«верхній» рівень керування рухами, рівень E [95]. 

Координація рухів, на думку Бернштейна, здійснюється по ієрархічній 

драбині [95]. Це відбувається приблизно так само, як при проведенні 

військових операцій. Генерал не стежить за діями кожного солдата, він 

ставить загальне завдання перед командирами частин. Ті в деталях доносять 

її до командирів підрозділів, і вже молодші командири ведуть в бій солдат, 

намагаючись зайняти ту чи іншу висоту, той чи інший населений пункт. У 

мозку також є група нейронів, яка визначає загальну стратегію руху. Групи 



133 
 

нейронів другого рівня організують порядок і послідовність введення в дію 

груп м'язів, а групи ще більш низького рівня посилають імпульси м'язам [95]. 

Н.А. Бернштейн ввів поняття «модель потрібного майбутнього», 

розглядаючи її як одну з форм відображення живим організмом світу. 

Другою формою є відображення минулого і сьогодення. Поряд з цим мозок 

«відображає» (конструює) ситуацію майбутнього, чи не стала ще дійсністю, 

яку забезпечував її біологічні потреби спонукають реалізувати. Тільки 

усвідомити образ потрібного майбутнього може послужити підставою для 

оформлення завдання і програмування її рішення. На відміну від статичної 

моделі модель майбутнього має імовірнісний характер [95]. 

Н.А. Бернштейн – творець теорії рівнів побудови рухів. Їм було 

виявлено, що в залежності від того, яку інформацію несуть сигнали 

зворотного зв'язку, аферентні сигнали приходять в різні чутливі центри 

головного мозку і відповідно перемикаються на моторні шляху на різних 

рівнях [95]. Під рівнем слід розуміти морфологічні «шари» в ЦНС. Так були 

виділені рівні спинного і довгастого мозку, рівень підкіркових центрів, рівні 

кори. Кожен рівень має специфічні, властиві тільки йому моторні прояви, 

реалізує свій клас рухів [95]. 

Основні ідеї 

1. В організації конкретного руху зазвичай бере участь відразу кілька 

рівнів: той, на якому будується рух і всі, що знаходяться нижче. В якомусь 

сенсі це схоже на військову операцію: загальний хід її і завдання 

визначаються на одному з рівнів командування, в реалізації операції зазвичай 

бере участь цей рівень і нижні, закінчуючи виконавцями (солдатами) [95]. 

2. Той самий рух може будуватися на різних провідних рівнях 

(ініціюватися різними рівнями), з різною якістю виконання, але все ж один і 

той же. Біг, наприклад, може будуватися на рівні C, D або E. У першому 

випадку особливості бігу майже не контролюються свідомістю, в ньому 

відбивається просте "бігу" або "бігу туди-то". У другому і третьому випадках 

контроль свідомості за процесом бігу значно вище: контролюються конкретні 
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особливості бігу, зв'язок з якимись предметами (наприклад футбольним 

м'ячем) або навіть використання бігу не для переміщення в просторі, а для 

якихось складних завдань (наприклад тренер може зобразити своїм бігом як 

бігає якийсь інший чоловік; врешті-решт бігом можна - якщо дуже 

захочеться - навіть передавати азбуку Морзе) [95]. 

3. Рівні побудови руху мають "постійне місце прописки" в окремих 

"шарах" центральної нервової системи, в якій виділяються рівні спинного 

мозку, довгастого, підкіркових центрів, кори. Кожен рівень пов'язаний зі 

специфічними, філогенетично склалися моторними проявами, кожному 

рівню відповідає свій клас рухів (рис. 4.3) [95]. 

 

Рис. 4.3. Рівні організації рухів за Н.А. Бернштейном [95] 

 

Рівень А - найнижчий і филогенетично найдавніший 

(руброспінальний). На цей рівень надходять сигнали від м'язових 

проприорецепторов (рецепторів, що знаходяться в м'язах тіла), які 

повідомляють про ступінь напрузі м'язів, а так само від органів рівноваги 

[95]. 

Рівень А бере участь в організації будь-якого руху спільно з іншими 

рівнями і майже ніколи не буває провідним у людини. Є руху, які 
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регулюються рівнем А самостійно: мимовільна тремтіння, стукіт зубами від 

холоду і страху, тремтіння пальця скрипаля і так далі [95]. 

Таким чином, рівень A - це рівень тонусу. Найнижчий і філогенетично 

найдавніша (його коріння треба шукати в далекому минулому, коли живе ще 

тільки навчилося рухатися). У людини він відповідає за тонус м'язів. На цей 

рівень надходять сигнали від м'язових проприорецепторов, інформують 

таким чином про ступінь напруги м'язів. Типове самостійне прояв цього 

рівня - тремтіння тіла від холоду або від страху. Рвень A: керує важливим 

аспектом будь-якого руху - тонусом м'язів; управляє реципрокним 

гальмуванням (міжм'язової координацією); бере участь разом з іншими 

рівнями в організації будь-якого руху; відповідає за поставу, мимовільне 

тремтіння / стук зубів, корекцію пози в польоті. Без ефективної роботи цього 

рівня погіршується сприйняття себе / кінцівок в просторі, погіршуються 

агоністичного-антагоністичні м'язові взаємодії, стає неможливою створення 

гарної фонової бази для побудови руху на вищих рівнях. Для тренування 

даного рівня корисно застосовувати вправи для збільшення шкірного і 

м'язово-суглобного пропріцептівного входу, в тому числі – вправи на 

нестабільних опорах та вправи із застосування тренажерів [95]. 

Рівень В Н.А. Бернштейн називає рівнем синергій (від грец. Разом 

діючий; синергисти - м'язи, що діють спільно для здійснення одного певного 

руху). За назвою анатомічного субстрату його називають таламо-

паллидарная. На цьому рівні переробляються сигнали від м'язово-суглобових 

рецепторів, які повідомляють про взаємне положення і рухів частин тіла [95]. 

Рівень В бере участь в організації рухів більш високих рівнів, беручи 

на себе завдання внутрішньої координації, високослаженних рухів всього 

тіла. Він відповідає за автоматизацію різних рухових навичок, виразну міміку 

і пантоміческіе руху, виразно забарвлені [95]. До власних рухів цього рівня 

відносять такі, які не вимагають обліку зовнішнього простору: вільна 

гімнастика, потягування, міміка та ін. 
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Таким чином, рівень B - це рівень синергій. Беручи інформацію з рівня 

A, а також "установки" з верхніх рівнів, цей рівень організовує роботу 

"тимчасових ансамблів" (синергій). Тобто основне завдання цього рівня - 

координація напруги окремих м'язів. Типове самостійне прояв цього рівня - 

потягування, мимовільна міміка, прості рефлекси (наприклад відсмикування 

руки від гарячого) [95]. Тому при порушеннях / зниженні функціональності: 

вибір неоптимальні синергій (наприклад, координація роботи рук і ніг, 

кінцівок і тулуба; виникнення надлишкових або непотрібних синергій, «пред-

рухів». Для поліпшення роботи даного рівня корисно застосовувати вправи в 

закритих кінематичних ланцюгах; підвищення уваги і усвідомленості на тілі 

під час вправ. Для цього, на наш погляд, корисно застосовуввати спеціальні 

тренажери в сполученні з технологіями візуалізації техніко-тактичних дій, 

що поліпшує усвідомлення кожного руху. 

Рівень С   Н.А. Бернштейн називає рівнем просторового поля [95]. За 

назвою анатомічного субстрату - пирамидно-стріальний. На нього надходять 

сигнали від зору, слуху, дотику, тобто вся інформація про зовнішньому 

просторі. Це все переместительности руху: ходьба, лазіння, біг, стрибки, різні 

акробатичні руху, кидки м'яча, гра в теніс, руху прицілювання (гра на 

більярді, наводка підзорної труби) [95]. 

Рівень C – рівень просторового поля. Рівень C отримує інформацію від 

рівня B, "установки" від вищого рівня, а також - що дуже важливо - збирає 

всю доступну інформацію від органів почуттів про зовнішньому просторі. На 

цьому рівні будуються прості, безпредметні руху в просторі. Біг, 

розмахування руками - типові самостійні прояви. Функції: цільова точність, 

початок і кінець руху. Цей рівень забезпечує цільові руху в просторі, що є 

провідним фактором в ігрових видах спорту з м’ячем, зокрема, в тенісі.  До 

цього рівня відносяться такі дії, як біг, ходьба, стрибки, лазіння, виходи 

воротаря на м'яч і багато інших рухів, які мають мету. На цей рівень 

надходять сигнали від центрів зору, слуху, дотику, тобто інформація про 

зовнішньому просторі. При порушеннях / зниженні функціональності даного 
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рівня з’являються проблеми сприйняття відразу декількох об'єктів 

(наприклад, м’яча і суперника). Для розвитку рівня С застосовуються вправи 

в умовах середовища, яке постійно змінюється. Тобто техніко-тактичні 

вправи самі по собі є засобом розвитку цього рівня керівання рухами [95]. 

Рівень D – рівень предметних дій. Це корковий рівень. За назвою 

анатомічного субстрату - тім'яно-премоторная. Він завідує організацією дій з 

предметами і специфічний для людини. До нього відносяться всі предметні 

дії, всі побутові руху, робота, управління автомобілем. Рухи цього рівня 

погодяться з логікою предмета. Це вже не скільки руху, скільки дії. У них не 

фіксований руховий склад, а заданий кінцевий результат. Для цього рівня 

байдужий спосіб виконання дії, набір рухових операцій [95]. Наприклад, 

пляшку можна відкрити штопором, можна вибити пробку ударом по дну, 

проштовхнути всередину пробку і т. п. У всіх випадках результат однаковий. 

В тенісі на м’яч можна вийти різними кроками, можна вдарити ракеткою по 

м’ячу із застосуванням різних варіантів техніки і т.д.  «Рухи погодяться з 

логікою предмета. У всіх випадках, конкретні рухи будуть різні, але кінцевий 

результат однаковий» (Н.А. Бернштейн, 1947) [95]. Функції: забезпечує 

виконання ланцюжків послідовних рухів з предметами, які разом вирішують 

ту чи іншу рухову задачу; забеспечує маніпуляції з предметами, рухи 

жонглера, фехтувальника, володіння м'ячем та ракеткою, зокрема, в тенісі, 

забеспечує також всі побутові рухи. Саме тому для розвитку рівня С корисно 

застосовувати засоби, які сприяють вдосконаленню взаємодії з предметами, в 

тенісі – з м’ячем та ракеткою. З цієї точки зору, окрім специфічно тенісних 

вправ корисно застосовувати спеціальні тренажери та технічні пристрої, які 

сприяють вдосконаленню взаємодії з м’ячем [95]. 

Рівень E - рівень інтелектуальних рухових актів, найвищий рівень. До 

цього рівня відносяться такі рухи як мовні, письмо, символічна або 

кодованих мова. В якомусь сенсі цей рівень можна було б назвати 

"безпредметним", тому що, на відміну від рівня D, тут рухи визначаються не 

предметним, а абстрактним змістом. В тенісі цей рівень забезпечує 
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абстрактне мислення, стратегічне і тактичне планування гри. Для активізації 

цього рівня корисно застосовувати технології візуалізації техніко-тактичних 

дій [95]. 

При розробці програми інтегральної підготовки юних тенісистів ми 

враховували положення М.О. Бернштейна [95]: 1 - В організації складних дій 

беруть участь відразу кілька рівнів. Той, на якому будується дії називається 

ведучим, а інші - що пролягають нижче; 2 - Формально одна і таж дія може 

будуватися на різних рівнях. Наприклад, круговий рух рук може бути 

отримано на рівні А чи на рівні В, або на рівні С, або на рівні D. А удар в 

тенісі базується на рівні E з точки ру формування тактики і стратегії гри в 

цілому і окремих техніко-тактичних дій; на рівня D з точки зору взаємодії з 

предметом; при цьому фоновими рівнями є рівень C як основа для 

просторового сприйняття, рівень B  як основа для координованої роботи рук і 

ніг (сінергій), рівень A як основа для підтримки пози в статиці і динаміці, для 

роботи м’язів-стабілізаторів, для збереження рівноваги тощо [95]. Саме тому 

в нашій програмі поєднууються в єдине ціле засоби розвитку 

функціональних можливостей з техніко-тактичними діями, з усвідомленням і 

розумінням техніко-тактичних елементів за допомогою застосування 

тренажерів та техпрологій візуалізації, з розвитком базових основ рухів, для 

чого застосовуються тренажери. 

Наступне методологічне положення нашої програми інтегральної 

підготовки юних тенісистів – це індивідуальний підхід, який застований на 

аналізі кількісних показників комплексного тестування юних спортсменів, 

зокрема – психофізіологічних показників, показників фізичної, техніко-

тактичної підготовленості, функціональних можливостей серцево-судинної 

системи тощо. При цьому застосовуються сучасні багатовимірні методи 

обробки інформації – факторний аналіз з визначенням загальної і 

індивідуальної структури підготовленості та кластерний аналіз для розподілу 

спортсменів на групи. В ігрових видах спорту даний алгоритм детельно 
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представлений в роботах Ж.Л. Козіної (2010-2019) у вигляді концепції 

індивідуалізації підготовки спортсменів [44;45].  

Концепція індивідуалізаціі тренувального процесу полягає в тому, що 

для адекватного побудови індивідуальних тренувальних програм необ-

ходимо на основі аналізу широкого комплексу показників, що включає 

антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні дані, виділення провідних 

факторів в індивідуальній структурі підготовленості спортсменів, заснованих 

на комплексі взаємопов’язаних показників [43]. Концепція передбачає також 

розробку нестандартних методів, які дозволяють індивідуалізувати 

тренувальний процес. Ці методи основані, головним чином, на методах 

активізації свідомості спортсмена, оскільки заломлені через свідомість 

методики набувають індивідуалі проявлення. Одними з найбільш ефективних 

технологій методів актиізації свідомості є методи застосування технологій 

візуалізації техніко-тактичних дій [185; 186; 189]. Ефективність застосування 

концепції індивідуалізації, зокрема, технологій візуалізацій техніко-

тактичних дій показана також в роботах І.М. Собко [188; 189; 191]. Цей 

напрямок концепції сполучений з дослідженнями А.С. Ровного (2012, 2017) 

щодо взаємодії різних аналізаторів спортсменів та з принципами наочності 

при підготовці спортсменів В.М. Платонова [66; 67] та Л.П. Матвєєва [56; 57; 

58]. 

Концепція індивідуального підходу [185] припускає застосування 

алгоритму, який складається з наступних етапів:  

– проведення тестування спортсменів, що включає набір тестів не 

менше 

10; 

– визначення загальної структури підготовленості спортсменів 

шляхом факторного аналізу. Визначення основних чинників і складання їх 

характеристики; 

– визначення індивідуальних факторних значень структури 

підготовленості для кожного спортсмена; 
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– проведення ієрархічного кластерного аналізу показників 

тестування.  

В нашому дослідженні застосування даної концепції дозволило 

визначити індивідуальні особливості факторної структури підготовленості 

юних спортсменів та оптимальні варіанти поєднання спортсменів в пари для 

тренувань та парних виступів. Було визначено загальну та індивідулаьну 

факторну структуру підготовленості юних тенісистів. В загальній структурі 

підготовленості юних тенісистів фактори були названі таким чином: 1 фактор 

– «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 фактор – 

«Рухливість нервової системи»; 3 фактор – «Спеціальна витривалість»; 4 

фактор – «Короткочасова пам’ять»; 5 фактор – «Швидкість складної реакції»; 

6 фактор - «Сила нервової системи». Крім того, була виявлена індивідуальна 

факторна структура підготовленості юних тенісистів, для чого визначено 

відсоткові значення вираженості кожного фактора у кожного спортсмена. В 

усіх спортсменів спостерігається різна вираженість різних факторів, що 

свідчить про наявність істотних індивідуальних відмінностей. Виділено 3 

групи тенісистів за допомогою кластерного аналізу.  

Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть об'єднуватися між 

собою для тренувальних ігор. Для спортсменів підбиралися засоби 

тренування згідно їх індивідуальної факторної структури підготовленості. 

Крім того, підбирались та розроблялись тактичні схеми згідно 

індивідуальним особливостґям факторної структури підготовленості та 

результатам кластерного аналізу щодо поєднання спортсменів в пари для 

тренувань та ігор. Таким чином, засоби візуалізації техніко-тактичних дій є 

необхідним елементом як з точки зору індивідуального підходу, так і з точки 

зору вдосконалення процесу керування рухами з боку центральної нервової 

системи.  

Розглянемо фізіологічний механізм дії засобів візуалізації техніко-

тактичних дій на інтегральну підготовленість спортсменів. Візуалізація 

техніко тактичних дій активізує верхній рівень керування рухами за М.О. 
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Бернштейном [95]. Це сприяє усвідомленню мети і деталей рухів, чим сприяє 

активізації нижніх рівней керування рухами з боку центральної нервової 

системи. В процесі тренування підвищується якість техніко-тактичних дій, 

що сприяє економізації енергетичних витрат при виконанні техніко-

тактичних дій. Економізація енерговитрат сприяє підвищенню можливості 

виконувати техніко-тактичні діїх на більш високій швидкості і більш довгий 

час, чим забезпечує розвиток спеціальної витривалості та швидкості, а також 

створює умови розвитку сили за рахунок вдосконалення взаємодії різних 

рухових одиниць (рис. 4.4). Таким чином забезпечується інтегральна 

підготовка юних тенісистів без збільшення обсягу навантажень, що є 

важливим фактором оптимізації тренувального процесу та підвищення рівня 

інтегральної підготовленості і спортивної майстерності (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Схема взаємодії застосування технологій візуалізації техніко-

тактичних дій з різними компонентами інтегральної підготовки юних 

тенісистів 

 

Завдяки цим взаємодіям різних аспектів інтегральної підготовки 

складаються умови для підвищення якості тренувального процесу юних 

тенісистів без підвищення обсягу фізичних навантажень, що важливо для 

юних спогртсменів 10-12 років, організм яких має підвищенні внутрішні 

фізіологічні навантаження у зв’язку з початком стетевого дозрівання. На 

даних положеннях будувалася програма в річному циклі підготовки. 

 

Візуалізація техніко 

тактичних дій 

Активізація верхнього 

рівня керування рухами 

Усвідомлення мети і 

деталей рухів 

Активізація нижніх 

рівней керування 

рухами 

Підвищення якості 

техніко-тактичних дій 

Економізація 

енергетичних витрат 

Виконання техніко-

тактичні дій на більш 

високій швидкості і більш 

довгий час 

Розвиток спеціальної 

витривалості та 

швидкості 

Розвиток сили за рахунок 

вдосконалення взаємодії 

різних рухових одиниць 

швидкості 

Інтегральна підготовка 

юних тенісистів без 

збільшення обсягу 

навантажень 

Оптимізація тренувального процесу та підвищення 

рівня інтегральної підготовленості і спортивної 

майстерності 

Методологіч

ні основи 

інтегральної 

підготовки 

юних 

тенісистів  



143 
 

4.2. Характеристика програми інтегральної підготовки тенісистів 

10-12 років із застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних 

дій 

у річному тренувальному циклі 

При побудові річного циклу ми запланували 3 макроцикла (таблиця 

4.1), перший макроцикл припускав інтегральну підготовку тенісистів, 

тестування підготовленості, комплексну підготовку гравців в умовах 

навчально-тренувального табору та участь у змагання різних категорій у 

системі змагань Федерації тенісу України. Підготовчий період включав в 

себе навчально-тренувальний збір функціональної і фізичної спрямованості, 

який проводився у Чугуївському районі у с.Малинівка; тестування 

спортсменів з фізичної, психофізіологічної та техніко-тактичної 

підготовленості та завершився 4 турнірами з невисоким рівнем 

підготовленості суперників. Змагальний період містив тактичну і ігрову 

спрямованість, було проведено вдосконалення різних сторін підготовленості, 

здійснювалася безпосередня підготовка до участі в змаганнях високої 

категорії. Протягом першого макроциклу впроваджувалась програма 

технічної спрямованості із застосуванням тенісних тренажерів і пристроїв та 

засобів візуалізації для тактичної частини підготовки. Перехідний період був 

спрямований на відновлення фізичного та психічного потенціалу 

спортсменів, пасивний відпочинок, здійснення заходів спрямованих на 

підготовку до наступного макроциклу. 

У другому макроциклі тренувальний процес став більш специфічним, 

передбачав спрямовану підготовку на удосконалення техніко-тактичної 

майстерності, вивченню нових тактичних моделей гри та розбір і аналіз 

тактичних ситуацій вігрових діях при участі у змаганнях середніх та високих 

категорій. Обсяг тренувальних навантажень досяг максимальних величин і 

одночасно були вжиті необхідні заходи для повноцінного відновлення і 

безпосередньої підготовки до головних змагань. У спеціально-підготовчому 

мезоциклі були присутні по 1-2 турнірів із середнім навантаженням. На 
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початок підготовчого періоду було забезпечено інтегральну підготовку 

тенісистів із більшим ухилом на тактичну частину підготовки та меншим на 

фізичну і технічну. Підготовчий період закінчився другим тренувальним 

збором із подальшим контрольним тестуванням показників фізичної, 

психофізіологічної та техніко-тактичної підготовленості та оцінкою 

результатів. На наступному етапі тренувального процесу в змагальному 

періоді завдання були направлені на доведення до оптимальної спортивної 

форми тенісистів 10-12 років та проведення кількох контрольних змагань 

високого рангу.  

3-й макроцикл був направлений відточування тактичних дій, широкого 

застосування їх в ігрових ситуаціях та безпосередня участь у головних 

змаганнях учбового року – Літнього Чемпіонату України до вікової категорії 

до 12 років (м.Київ). Після цього тенісистам представився етап відновлення в 

межах 2 тижнів.  

Таким чином, методика підготовки до Чемпіонату України базувалася 

на програмі підготовки тенісистів у спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 

олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності, яка, в свою 

чергу, створена на основі теоретико-методичних передумов підготовки 

кваліфікованих тенісистів, описаних в роботах [17; 37; 39; 52; 68]. Слід 

зазначити, що збірна команда України до 12 років також застосовувала дані 

рекомендації при підготовці до Чемпіонату Європи, однак без використання 

інноваційних технологій. 

Зміст програми техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років 

 При побудові програми з техніко-тактичної частини підготовки ми 

дотримувались певних принципів: 
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Таблиця 4.1 

План – схема річної підготовки тенісистів 10-12 років у 2018-2019 рр. 

Макроцикли 1-й макроцикл 2-й макроцикл 3-й макроцикл 

Періоди 

   

п
ід
го
то
в
ч
и
й

 

 зм
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й

 

п
ер
ех
ід
н
и
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й
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Мезоцикли В ЗП ПЗ, З З ПВ В ЗП СП ПЗ З АВ ЗП, СП З ПВ 

Місяці вересень 

2018 

жовтень 

2018 

листопад 

2018 

грудень 

2018 

січень 

2019 

лютий 

2019 

березень 

2019 

квітень 

2019 

травень 

2019 

червень 

2019 

липень 2019 серпень 

2019 

Навчально-

тренувальний збір 

Чугуївський р-н, 

с.Малинівка 

     Чугуївський р-н, 

с.Малинівка 

     

Кількість 

тренувальних занять 

32 20 16 16 20 24 32 16 20 26 16 8 

Змагальна програма 

Пікова шкала 1-10 

(пік=10) 

 Т2, Т4 Т4,Т6,Т6 Т7,Т8 Т3 Т4,Т5 Т6 Т8,Т9 Т9 Т4,Т5 Т6,Т7,Т8,Т9 Т10,Т10 

Співвідношення 

навантажень: 

            

-фізична 45 40 20 25 25 25 25 30 20 10 5  

-технічна 25* 30* 33* 27* 25* 25* 25 30 35 35 -  

-тактична 20** 25** 32** 28** 30** 30** 30** 30** 45** 35** 15  

-ігрова 10 5 15 20 20 20 20 10 - 20 80  

Тестування Ф ПФ,ТТП    Ф ПФ,ТТП      

Примітки: В - втягуючий мезоцикл; ЗП – загально-підготовчий мезоцикл; СП – спеціально-підготовчий мезоцикл; ПЗ - перед змагальний мезоцикл; З - 

змагальний мезоцикл; ПВ – пасивний відпочинок; АВ – активний відпочинок;  * - застосування тенісної стінки та мішень; ** - застосування відео-

посібника, Ф, ТТП - фізичне, техніко-тактичне тестування; ПФ – психофізіологічне тестування; Т2,3,4,5,6,7,8,9,10 – турніри з максимальними 

ігровими діями.  
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1. Робота над технічно сильними сторонами. 

2. Використання на тренуваннях взривних вправ високої 

інтенсивності. 

3. Застосування спеціальних тренувань на подачу та прийом. 

4. Використання повного корту. Гра за тренувальними сетами. 

5. Тренування моделей гри, які гравець застосовуватиме на змаганнях 

та на такому ж покритті. 

6. Створення змагальних ситуацій високої інтенсивності (реалістичні 

вправи). 

7. Застосування тренажерних пристроїв 

8. Застосування технологій відуалізації техніко-тактичних дій 

Таким чином, при підборі засобів та методів тренувань ми ставили 

перед спортсменами завдання покращення фізичних кондицій та формування 

рухового потенціалу з метою успішного засвоєння широкого комплексу 

рухових навичок. Основною метою було оволодіння варіативністю 

виконання техніко-тактичних дій та вмінням застосовувати їх в 

різноманітних ігрових ситуаціях. 

Програма підготовки гравців ґрунтувалась на планомірному збільшенні 

тренувальних занять з великим навантаженням та застосуванням все більш 

спеціалізованих засобів і методів тренування. Удосконалення техніки й 

тактики проходило в умовах, наближених до змагальної діяльності. 

Спортсмени регулярно брали участь у змаганнях, і все частіше їм ставилося 

завдання показати свій кращий результат. Тренувальний процес будувався з 

урахуванням індивідуальних можливостей спортсменів. Багато уваги 

приділялось змагальній практиці із завданням формування індивідуального 

тактичного стилю ведення змагальної діяльності. 

Експериментальна програма з техніко-тактичної підготовки 

розрахована для грунтового покриття корту, побудована за блоковою 

системою та має наступні характеристики: 

- складається з 13 мікроциклів, кожен з яких триває 2 тижні; 
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-  кожен з мікроциклів складається з 8 тренувань (4 тренування на 

тиждень); 

- загальна кількість тренувань дорівнює 104; 

- тривалість одного тренування – 120 хвилин. 

- кожне тренування складається з 3 частин. Перша частина – загальна 

розминка, друга частина – тактико-технічна підготовка, третя 

частина – загальна та спеціальна фізична підготовка; 

- друга частина тренування тривалістю 75 хвилин складається з 5 

блоків; 

- кількість розроблених блоків – 12; 

- тривалість виконання вправ одного блоку – 15 хвилин; 

- загальна кількість засобів у тренувальному блоці дорівнює від 1 до 

3; 

- загальна кількість використаних засобів з тактико-технічної 

підготовки дорівнює 19. 

Характеристики тренувальних блоків експериментальної програми, 

тактико-технічні завдання у блоках, комплекси вправ з дозуванням 

навантаження представлені у таблиці 4.2. 

До змісту експериментальної програми були включені допоміжні 

тенісні тренажери для більш раціонального та ефективного навчання 

технічним та тактичним діям. Застосування даних технічних засобів дозволяє 

вносити корективи у техніку виконання ударів, розбиваючи її на складові 

частини, і направлено впливати на них, що вкрай затруднено при виконанні 

традиційних імітаційних вправ.  

 



148 
 

Рис. 4.5. Тренажер «Тренувальна стінка». 

Таблиця 4.2 

Характеристики тренувальних блоків експериментальної програми, 

тактико-технічні завдання у блоках, комплекси вправ з дозуванням 

навантаження 

Б
л
о
к
 

Т
р
и
в
ал
іс
ть
, 

х
в
и
л
и
н

 

 

Тактико-

технічні 

завдання 

 

Вправи тактико-

технічної 

підготовки 

 

Схема 

1 2 3 4 5 

1 15 Удосконалення 

ударів з 

відскоку і з 

льоту по 

мішенях 

У кожній 

конкретній 

ігровій ситуації 

необхідно 

направляти 

супернику м'яч 

таким 

чином, щоб його 

дії у відповідь 

дозволяли 

гравцеві або 

розвивати атаку, 

або завершувати 

розіграш очка в 

свою користь. 

 

2 15 Завершення 

атаки ударом 

по лінії 

Направляючи 

довгі м'ячі, 

гравець повинен 

утримувати 

суперника па 

задній лінії 

корту, а з 

коротких м'ячів 

суперника 

атакувати 
 

 Після виконання 

двох коротких 

кросів необхідно 

направити на 

сторону 

суперника 

глибокий м'яч по 

лінії 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

3 15 Удосконалення 

техніки 

виконання 

подач з різним 

обертанням 

м’ячу 

Подачу, як і 

прийом подачі, 

слід направляти 

в конкретні зони 

майданчика 

 
4 15 Завершення 

розіграшу очка 

із зони атаки  

Гра по лінії може 

тривати до 

виконання 

суперником 

короткого удару, 

після чого гра 

перетворюється 

на розіграш 

кросами до 

виграшу очка 

одним із 

суперників. Для 

завершального 

удару в розіграші 

очка слід 

використовувати 

перший же 

з'явився шанс 

 

5 15 Удосконалення 

техніки 

виконання 

ударів з льоту 

Вільна гра 

ударами з льоту 

по прямій з хав-

корту 

 

Гра ударами 

відкритою 

площиною 

ракетки з льоту у 

вздовж правій 

діагоналі корту 

 

Гра ударами 

закритою 

площиною 

ракетки з льоту у 

вздовж лівій 

діагоналі корту 
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Продовження табл. 4.2 

1 
2 3 4 5 

6 15 Удосконалення 

техніки 

пересування у 

вздовж задньої 

лінії корту 

«Проста 

вісімка». Перший 

гравець виконує 

по одному удару 

у вздовж 

діагоналей корту, 

другий – по 

одному удару у 

вздовж бічних 

ліній корту та 

навпаки 

 

7 15 Удосконалення 

техніки 

пересування у 

вздовж задньої 

лінії корту 

«Трикутники»: 

першій гравець 

виконує удари з 

відскоку 

відкритою 

площиною 

ракетки, перший 

удар у вздовж 

бічної лінії 

корту, другий 

удар у вздовж 

правої діагоналі 

корту; другий 

гравець виконує 

удари з відскоку, 

перший удар 

закритою 

площиною 

ракетки у вздовж 

бічної лінії 

корту, другий 

удар відкритою 

площиною 

ракетки у вздовж 

правої діагоналі 

корту; зміна 

гравців 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

8 15 Удосконалення 

атаки з 

виходом до 

сітки після 

подачі 

Перший гравець 

виконує подачу, 

вихід до сітки та 

завершує 

розіграш 

ударами з льоту і 

над головою; 

другий гравець 

виконує прийом 

подачі та 

завершує 

розіграш 

обвідними 

ударами 

 

9 15 Контрольні 

змагання 

Гра з рахунком 

за системою тай-

брейк до 10 очок, 

одиночний 

розряд 

 

10 15 Контрольні 

змагання 

Гра з рахунком 

за системою тай-

брейк до 10 очок, 

парний розряд 

 

11 15 Удосконалення 

точності 

виконання 

ударів із 

застосуванням 

тренажерів 

Тренажер 

«Тренувальна 

стінка» 

                

Тренажер 

«Тренувальна 

сітка» 

12 15 Удосконалення 

точності 

виконання 

ударів із 

застосуванням 

мішень 

 

 

 

 

Мішені для 

влучань у задану 

ціль 

          
 

        

Стойки для 

влучань на 

відстані 

Прямокутні та 

квадратні стойки 

для влучаннь 

Стойки 

«Воротарі» 

Умовні позначення:  - точка, влучення м’яча;  - напрям польоту м’яча;  - тренер, 

або тенісна пушка, яка подає м’ячі; 

 - напрям переміщення гравців;   - гравці;  - напрям польоту м’яча від тренера, 

або тенісної пушки;  - напрям переміщення гравців;  - напрям переміщення 

гравців; - точка влучання м’яча;  - зона влучань на корті 
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Тренувальну стінку ми використовували для повторного засвоєння 

техніко-тактичної дії з елементами візуального запам’ятовування зон корту 

(рисунок 4.5 та 4.6). Завдяки постійного повернення м’яча, технічна дія 

відпрацьовувалась до «автоматизму».  

 

Рис. 4.6. Тренувальна стінка та тренувальна сітка для удосконалення точності 

польоту м’яча 

 

Рис. 4.7. Мішені для влучань у задану ціль 

Мішені та стойки використовувалися для влучання м’яча у задану ціль 

на відстані, при цьому можна як використовувати відстань від задньої лінії 

до протилежної сторони корту так і висоту влучання м’яча над сіткою (рис. 

4.7, 4.8, 4.9).  

 

Рис. 4.8. Стойки для влучань на відстані. 
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Рис. 4.9. Прямокутні зони влучання. 

 

Рис. 4.10. Стойки «Воротарі» для чіткого влучання 

 

 Завдяки застосуванню стойки «Воротарі» ми змогли чітко відстежити 

кількість точних влучань м’ячів, вони є ефективною мішеню на тренуванні з 

використанням великої кількості м’ячів (рис. 4.10).  

Таблиця 4.3 

Робоча програма з техніко-тактичної підготовки  

тенісистів 10-12 років 

 

Мікроцикли 

 

Тренування 

Техніко-тактична частина 

тренування  

1 2 3 4 5 

«Блок» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 

 

 

01.09.2018 - 

16.09.2018 

1 01.09.2018 1 3 5 6 11 

2 03.09.2018 2 4 7 8 11 

3 05.09.2018 Проведення тестів  з 
фізичної     підготовленості 

1 11 11 11 11 

4 07.09.2018 1 3 9 10 11 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5 08.09.2018 1 4 9 10 11 

6 10.09.2018 2 12 12 12 12 

7 12.09.2018 1 3 5 6 11 

8 14.09.2018 2 4 7 8 11 

9 15.09.2018 1 3 9 10 11 

 

 

2 

 

 

17.09.2018- 

30.09.2018 

10 17.09.2018 1 3 5 8 11 

11 19.09.2018 2 3 5 8 11 

12 21.09.2018 1 12 12 12 12 

13 22.09.2018 2 3 5 9 11 

14 24.09.2018 1 3 5 9 11 

15 26.09.2018 2 12 12 12 12 

16 28.09.2018 1 3 5 8 11 

17 29.09.2018 1 3 5 9 11 

 

 

 

3 

 

 

 

01.10.2018- 

14.10.2018 

18 01.10.2018 1 3 6 8 11 

19 03.10.2018 Визначення рівня 

психофізіологічних функцій 

2 3 6 8 11 

20 05.10.2018 1 12 12 12 12 

21 06.10.2018 Визначення рівня 

техніко-тактичної 

підготовленості 

2 3 7 9 11 

22 08.10.2018 1 3 7 9 11 

23 10.10.2018 2 12 12 12 12 

24 12.10.2018 1 3 6 8 11 

25 13.10.2018 2 3 6 8 11 

 

 

4 

 

 

15.10.2018- 

28.10.2018 

26 15.10.2018 1 3 6 8 11 

27 17.10.2018 2 3 6 8 11 

28 19.10.2018 1 12 12 12 12 

29 20.10.2018 2 3 7 9 11 

30 22.10.2018 1 3 7 9 11 

31 24.10.2018 2 12 12 12 12 

32 26.10.2018 1 3 6 8 11 

33 27.10.2018 2 3 6 8 11 

 

 

5 

 

 

29.10.2018- 

11.11.2018 

34 29.10.2018 1 3 6 8 11 

35 31.10.2018 2 3 6 8 11 

36 02.11.2018 1 12 12 12 12 

37 03.11.2018 2 3 7 9 11 

38 05.11.2018 1 3 7 9 11 

39 07.11.2018 2 12 12 12 12 

40 09.11.2018 1 3 6 8 11 

41 10.11.2018 2 3 6 8 11 

 

 

6 

 

 

12.11.2018- 

25.11.2018 

42 12.11.2018 1 3 6 8 11 

43 14.11.2018 2 3 6 8 11 

44 16.11.2018 1 12 12 12 12 

45 17.11.2018 2 3 7 9 11 

46 19.11.2018 1 3 7 9 11 

47 21.11.2018 2 12 12 12 12 



155 
 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  48 23.11.2018 1 3 6 8 11 

49 24.11.2018 2 3 6 8 11 

 

 

7 

 

 

26.11.2018- 

09.12.2018 

50 26.11.2018 1 3 6 8 11 

51 28.11.2018 2 3 6 8 11 

52 30.11.2018 1 12 12 12 12 

53 03.12.2018 2 3 7 9 11 

54 05.12.2018 1 3 7 9 11 

55 07.12.2018 2 12 12 12 12 

56 08.12.2018 1 4 5 10 11 

 

 

8 

 

 

 

10.12.2018- 

23.12.2018 

57 10.12.2018 1 4 5 10 11 

58 12.12.2018 2 4 5 10 11 

59 14.12.2018 1 12 12 12 12 

60 15.12.2018 2 3 6 8 11 

61 17.12.2018 1 12 12 12 12 

62 19.12.2018 2 3 6 8 11 

63 21.12.2018 2 3 6 8 11 

64 22.12.2018 2 3 6 8 11 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

24.12.2018- 

06.01.2019 

65 24.12.2018 1 12 12 12 12 

66 26.12.2018 1 3 6 8 11 

67 28.12.2018 2 3 6 8 11 

68 29.12.2018 1 12 12 12 12 

69 31.12.2018 1 3 6 8 11 

70 02.01.2019 2 3 6 8 11 

71 04.01.2019 2 3 6 8 11 

72 05.01.2019 1 12 12 12 12 

 

 

10 

 

07.01.2019- 

20.01.2019 

73 09.01.2019 2 3 6 8 11 

74 11.01.2019 1 12 12 12 12 

75 12.01.2019 2 3 6 8 11 

76 14.01.2019 1 3 6 8 11 

77 16.01.2018 2 3 6 8 11 

78 18.01.2019 1 12 12 12 12 

79 19.01.2019 1 3 6 8 11 

 

 

 

11 

21.01.2019-

03.02.2019 

80 21.01.2019 2 3 6 8 11 

81 23.01.2019 1 12 12 12 12 

82 25.01.2019 2 3 6 8 11 

83 26.01.2019 1 12 12 12 12 

84 28.01.2019 2 3 6 8 11 

85 30.01.2019 2 3 6 8 11 

86 01.02.2019 2 3 6 8 11 

87 02.02.2019 1 12 12 12 12 

 

 

 

12 

 

 

04.02.2019- 

17.02.2019 

88 04.02.2019 1 3 6 8 11 

89 06.02.2019 2 3 6 8 11 

90 08.02.2019 1 3 6 8 11 

91 09.02.2019 2 3 6 8 11 

92 11.02.2019 1 12 12 12 12 

93 13.02.2019 2 3 6 8 11 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  94 15.02.2019 2 3 6 8 11 

95 16.02.2019 Визначення рівня 

фізичної     підготовленості 

1 12 12 12 12 

 

 

 

13 

 

 

18.02.2019- 

03.03.2019 

96 18.02.2019 Тестування 
психофізіологічної 

підготовленості 

1 12 12 12 12 

97 20.02.2019 1 3 6 8 11 

98 22.02.2019 2 3 6 8 11 

99 23.02.2019 2 3 6 8 11 

 100 25.02.2019 1 12 12 12 12 

101 27.02.2019 2 3 6 8 11 

102 01.03.2019 2 3 6 8 11 

103 02.03.2019 Визначення рівня 

техніко-тактичної 

підготовленості 

1 12 12 12 12 

 

При виконанні вправ з тактико-технічної підготовки з яких складається 

тренувальний блок експериментальної програми організм спортсмена 

адаптується до фізичних навантажень. Кожен спортсмен експериментальної 

групи має індивідуальні особливості при сприйняті цих навантажень. Саме 

тому, за допомогою метода контроля показників ЧСС вивчаються адаптивні 

можливості організмів спортсменів при виконанні вправ кожного з 

розроблених тренувальних блоків. 

 

4.3 Інноваційна технологія техніко-тактичної підготовки тенісистів 

10-12 років на основі використання авторського відео-посібника з 

анімаційними ілюстраціями 

Підготовка тенісиста носить інтегральний характер і включає в себе 

чотири основних напрямків: психологічна, тактична, технічна та фізична 

підготовка. Усі ці напрямки тісно взаємопов’язані між собою. Психологія 

матчу визначає тактику ведення гри, яка базується на технічній подготовці 

гравця, а фізична підготовка є основою. 

На сьогоднішній день високий рівень досягнень у тенісі потребує 

постійного вдосконалення усіх сторон підготовки спортсменів, проте на етапі 
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змагань саме тактична сторона підготовки грає вирішальну роль в успішності 

виступу тенісистів. 

У структурі тактики гри у теніс присутні три основних елементи: 

- середа (покритті корту: швидке, повільне; погодні умови : вітер, сонце, 

опади, температура, вологість та інші фактори: глядачі, час проведення 

матчу, природнє або штучне освітлення і т.д); 

- суперник (стиль гри, рівень мотивації, вольові якості, рівень технічної і 

фізичної підготовленості); 

- гравець (фізичні якості, функціональна підготовленість, технічних 

арсенал, змагальний досвід, якості характеру та темперамент). 

Кожен фактор потребує окремого розучування та відточування. 

Однією із проблем тактичної підготовки тенісистів 10-12 років є 

складність та брак часу для успішного застосування тактичних комбінацій на 

змаганнях. Ефективним рішенням є розбір і заучування тактичних моделей та 

тактичних ситуацій у тренувальному процесі. 

Упродовж розіграшу м’яча може скластися тільки п’ять тактичних 

ситуацій: 

1. Подача. Тактичне завдання складається із вибору подачі та у якому 

напрямку та з яким обертанням м’яча її відтворити. 

2. Прийом. Тактичне завдання складається із вибору сили, обертання 

м’яча, напрям, довжина та висота як відповідь на відповідну подачу 

суперника. 

3. Обмін ударами із задньої лінії. Під час розіграшу виконання ударів 

із різною силою, довжиною, обертанням м’яча. 

4. Атака. Виконання ударів із «хавкорту», вихід до сітки, виконання 

ударів зльоту та над головою. 

5. Протидія атаці суперника. Виконання контрударів, обвідні удари, 

свічки. 
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Тактичні моделі гри – це ведення по заздалегідь задуманним та 

підготовленим до рівня навичка схемам, які включають в себе набір техніко-

тактичних прийомів: ударів та переміщень по корту. 

У сучасних методиках навчання тактиці гри у теніс виділяють чотири 

основні (базові) моделі ведення гри: 

Перша тактична модель: «тримати м’яч у грі». У цій тактичній 

моделі головне завдання – перебити м’яч через сітку та влучити у корт на 

одним раз більше ніж це зробить суперник. Для цього необхідно виконувати 

удари з мінімальною кількістю помилок та максимально довгі удари під 

задню лінію з верхнім обертанням м’яча та довгим, високим відскоком, задля 

тримання суперника якнаймога далі від задньої лінії корту. Це мінімізує 

можливості для атаки супернику та дасть досить часу для виходу гравцю на 

вигідну тактичну позицію. 

Друга тактична модель – «рухати суперника». Задача цієї моделі – 

змусити суперника здійснювати максимально довші переміщення по корту 

при виконанні кожного удару. Це досягається чергуванням довгих кручених 

ударів під задню лінію із укороченими різаними ударами, плоскими та 

різаними ударам уздовж бокових ліній із крученими косими ударами, 

короткими ударами під сітку зі свічками. 

Третя тактична модель – «використовувати совї сильні сторони». 

У цій тактичній моделі потрібно найчастіше використовувати у розіграші 

кожного м'яча свої найкращі удари, або комбінації ударів, постійно 

створювати умови для їх виконання. 

Четверта тактична модель – «використовувати слабкі сторони 

суперника». Задача цієї моделі – виявити проблеми підготовленості у 

суперника (слабкі сторони завжди є у кожного гравця) та змусити його грати 

технічними прийомами, в яких він не впевнений та робити це частіше. 

Застосування цієї моделі найбільш актуальне на фоні втомлення суперника. 
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Найбільш ефективно тактичні ситуації та моделі реалізуються у ході 

тренувального процесу за умови вивчення особливостей змагальної 

діяльності тенісистів 10-12 років. 

Аналіз науково-методичної літератури та власний спортивний та 

педагогічний досвід дозволяє констатувати наявність «бачення корту і гри», 

точність виконання ударів, правильного переміщення по корту для 

ефективної реалізації виграшу м’яча. Види атаки та взаємодії безперервно 

вдосконалюються та мають велику кількість варіантів. При цьому важливо 

пам’ятати, що важливими факторами успішності атаки є швидкість, 

розрахунок та максування. 

У юних тенісистів 10-12 років замало досвіду ведення боротьби, тому 

дуже важливо гравцям побачити і вивчити всі елементи, пересування і різні 

варіанти завершення комбінації, в залежності від дій захисників. 

Методика тактичної підготовки юних тенісистів застосовувалась 

протягом 9 місяців при підготовці до Всеукраїнських змагань. З перших днів 

тренувального процесу підготовчого періоду кожному гравцеві були 

представлені всі нові і вже вивчені анімаційні тактичні ілюстрації. Тренером 

було надано роз'яснення до всіх комбінацій і поставлені конкретні завдання 

для гравців в залежності від їх технічного арсеналу. Практично на кожному 

тренуванні тренер демонстрував відео-фільм, розбирав і аналізував певну 

взаємодію і давав тактичні установки на дане тренувальне заняття. Крім того, 

за допомогою мультимедіа-проектора під час тренувальних занять 

спортсменам також демонструвалися відповідні анімаційні ілюстрації. 

В основу нашої системи тактичної підготовки були покладені 

отриманими нами експериментальні дані щодо особливостей спеціальної 

фізичної підготовленості, змагальної діяльності і психофізіологічних 

можливостей. У зв'язку з виявленими особливостями, в нашій системі 

тактичної підготовки було здійснено поєднання класичних і авторських 

тактичних схем. Було зроблено акцентування на методі наочності при 

засвоєнні тактичних дій, результатом якої стала розробка авторського відео-
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посібника з анімаційними ілюстраціями. Розробка і застосування даного 

відео-посібника в тренувальному процесі тенісистів 10-12 років є 

інноваційною технологією підготовки спортсменів, оскільки до цього 

дослідження в тренувальному процесі юних тенісистів подібні технології не 

застосовувалися. 

Для створення анімації застосовувалася програма «Macromedia Flash 

8». Ця програма забезпечує інструментальну середу візуальної розробки 

мультимедійних документів, що містять анімаційну графіку, звук, відео, 

елементи призначеного для користувача інтерфейсу і здатних підтримувати 

інтерактивність. Вона призначена для створення додатків з мультимедійним 

змістом всякого призначення. Програма дозволяє створювати мальовані 

мультфільми додавати до них відеокліпи і звук, отримані з інших джерел. 

Створені документи можуть експортуватися в інші програми і транслюватися 

в них [187]. 

Для того, щоб тенісисти могли використовувати організовані, 

автоматизовані, заздалегідь обдумані і добре підготовлені тактичні ходи, 

розраховані на переміщені по корту, виходу до м'яча і створення 

сприятливих умов для завершальної атаки, їм необхідно швидко і 

безпомилково приймати рішення на корті в нападі і в захисті. Ми надали їм 

наочні малюнки, на яких показали всі базові комбінації, в залежності від ходу 

розіграшу. 

 

 «Вісімка» 

Мета даного розіграшу – грати м’яч у вільну від суперника сторону, 

тим самим змушуючи його переміщуватись вправо та вліво вхдовж задньої 

лінії (рис. 4.11). 

«Вісімку» можна грати як у перше поле подачі так і у друге. Перший 

гравець виконує подачу по лінії поля подачі, під удар зліва суперника, другий 

гравець відбиває м’яч зліва кросом, перший гравець виконує кручений удар 

ліворуч вздовж бокової лінії корту та виходить до сітки задля перехвату 
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м’яча у пртилежну сторону. При цьому всі переміщення обох гравців після 

кожного удару зводяться до центру корту для більшої готовності до 

наступного удару та обхвату всього майданчика. 

 

 

Рис. 4.11. Кадри авторського відео-посібника з анімаційними 

ілюстраціями; ілюстрація тактичної взаємодії «Вісімка» 

 

 «Трикутник» 

Мета даного розіграшу – виконати завершальний удар протиходом 

(рис. 4.12). 

Дана комбінація розігрується коли перший гравець подає подачу 

кросом у поле подачі, другий грацень виконує відповідний удар зліва кросом 

по діагоналі корту, змушуючи суперника зробити вихід до сітки для 

перехвату. Другий гравець виконує контрудар праворуч  у той же кут проти 

ходу суперника. «Трикуник» можна виконувати у протилежний кут та 

протилежними ударами.  

Усі переміщення гравців після кожного удару виконуються до центра 

корту для швидкої зміни ударів. 



162 
 

 

 

Рис. 4.12. Кадри авторського відео-посібника з анімаційними 

ілюстраціями; ілюстрація тактичної взаємодії «Трикутник» 

 

«Зворотний крос» 

Мета даного розіграшу – виконати удар праворуч зворотним кросом 

м’ячем на виліт із корту (рис. 4.13). 

Взаємодія «Зворотний крос» розігрується, коли перший гравець 

виконує удар на ліву сторону суперника, другий гравець забігає до м’яча під 

праву сторону та виконує удар праворуч коротким кросом по діагоналі корту. 

Дана взаємодія може виконуватись як під час прийому м’яча так і посеред 

розіграшу, незалежно від позиції суперника. Ця комбінація буде ефективною 

за умови заздалегідь підготовлених ударів. Зворотній крос може 

виконуватись як праворуч так і ліворуч. 
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Рис. 4.13. Кадри авторського відео-посібника з анімаційними ілюстраціями; 

ілюстрація тактичної взаємодії «Зворотний крос» 

 

«Свіча» 

Мета взаємодії – зробити укорочений удар під сітку та обвідний удар 

через суперника (рис. 4.14). 

Перший гравець виконує укорочений удар під сітку, змушуючи 

суперника зробити бігти за м’ячей вперед, тим самим зробити вихід до сітки 

та закінчити розіграш м’яча високим, крученим, обвідним ударом через 

суперника. «Свічу» можно робити як правору так і ліворуч, головне завдання 

– підготувати удари та маскувати. 

«Вихід до сітки» 

Мета даного розіграшу – якнайшвидше закінчити розіграш, зробити 

найменшу кількість ударів (рис. 4.15). 

Комбінація «Вихід до сітки» може застосовуватися після подачі 

(гравець подає подачу та виконує переміщення до сітки задля перехвату 

м’яча); під час розіграшу (зробити удар на виліт із корту та виконати вихід о 
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сітки для завершення розіграшу); під час будь-яких ударів, які змушують 

гравця виходити вперед до сітки. 

У даному випадку, перший гравець виконує укорочений різаний удар 

праворуч кросом, виконує вихід до сітки та перехватує м’яч ударом зльоту у 

іншу сторону корту. Можна виконувати удари зльоту як праворуч так і 

ліворуч. Усі переміщення гравців виконуються через центр корту. 

 

 

 

Рис. 4.14. Кадри авторського відео-посібника з анімаційними ілюстраціями; 

ілюстрація тактичної взаємодії «Свіча» 
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Рис. 4.15. Кадри авторського відео-посібника з анімаційними ілюстраціями; 

ілюстрація тактичної взаємодії «Вихід до сітки» 

 

4.4. Експериментальна перевірка ефективності програми інтегральної 

підготовки тенісистів 10-12 років з використанням технологій 

візуалізації техніко-тактичних дій 

 

4.4.1. Визначення впливу розробленої програми інтегральної 

підготовки підготовки з використанням технологій візуалізації техніко-

тактичних дій на спеціальну фізичну підготовленість та 

психофізіологічні показники тенісистів 10-12 років 

Для того, щоб отримати загальну характеристику гравців віком 10-12 

років, було розраховано середні антропометричні показники, середні 

показники за тестами з фізичної підготовки та психофізіологічні показники. 
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Розглянемо отримані показники для спортсменів експериментальної і 

контрольної груп на початку експерименту (табл. 4.4). 

Антропометричні показники дітей 10-12 років (довжина і маса тіла) 

підтверджують, що в експериментальній і контрольній групах діти мають 

рівень фізичного розвитку в межах норми (довжина тіла становить ( Х ) в 

експериментальній групі 162,67 см, у контрольній 150,67 см; маса тіла ( Х ) у 

експериментальній групі 48,58 кг, у контрольній 42,75 (табл. 4.4.).  

Рівень фізичної підготовленості визначався тестами загальної 

підготовки (біг 30 м, стрибок угору, стрибок у довжину, бросок н/м’яча, 

ловля палиці, піднімання тулуба із положення лежачи, згинання розгинання 

рук в упорі лежачи, тест Купера, ортопроба, ІГСТ) та підготовки спеціальної 

направленості («човниковий біг», «віяло»). Середні показники результатів 

тестування та їх статистичні значення представлені у таблиці 4.4. 

На підставі результатів тестування можна стверджувати, що гравці 

віком 10-12 років мають стандартні показники рівня загально-фізичної 

підготовки у тестах та відповідають нормі, крім тестів стрибок у довжину, 

стрибки на скакалці, де показники нижче середнього для даного віку. Це 

визначається тим, що тенісисти менше уваги приділяють загально-фізичній 

підготовці, загально-підготовчим вправам, бо специфіка тенісу передбачає 

більше часу на участі у змаганнях. 

За результатами оцінки рівня спеціально-фізичної підготовки 

(«човниковий біг», «віяло») можна стверджувати про достатній рівень 

підготовки гравців. Це пояснюється тим, що на тренування на корті 

тренерами відведено більше часу, бо на підставі результатів опитування 

фахівців з тенісу, тренери з тенісу недостатньо компетентні для організації 

інтегральної підготовки тенісистів, тому більш спеціалізуються саме на грі у 

теніс.   
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Таблиця 4.4 

Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості тенісистів 10-12 

років до експерименту (n=24) 

Показники Група Статистичні значення показників 

x  s m t p 

1 2 3 4 5 6 7 

Довжина тіла (см) Експериментальна 162,67 15,25 4,40 1,92 0,07 

Контрольна 150,67 15,31 4,42 1,92 0,07 

Маса тіла (кг) Експериментальна 48,58 13,56 3,91 1,09 0,29 

Контрольна 42,75 12,66 3,65 1,09 0,29 

Біг 30м (с) Експериментальна 6,31 1,02 0,29 0,80 0,43 

Контрольна 5,95 1,16 0,34 0,80 0,43 

Стрибок вгору (см) Експериментальна 32,17 10,12 2,92 1,33 0,20 

Контрольна 26,50 10,77 3,11 1,33 0,20 

Стрибок у довжину 

(см) 

Експериментальна 162,67 29,50 8,52 1,40 0,18 

Контрольна 145,00 32,28 9,32 1,40 0,18 

Бросок н/м’яча 1 кг 

(м) 

Експериментальна 8,29 3,66 1,06 0,77 0,45 

Контрольна 7,17 3,51 1,01 0,77 0,45 

«Човниковий біг» (с) Експериментальна 14,78 1,42 0,41 1,28 0,21 

Контрольна 15,54 1,48 0,43 1,28 0,21 

Ловля палиці (см) Експериментальна 6,43 1,70 0,49 1,15 0,26 

Контрольна 7,43 2,46 0,71 1,15 0,26 

«Віяло» (с) Експериментальна 21,71 2,28 0,66 0,35 0,73 

Контрольна 22,04 2,34 0,68 0,35 0,73 

Стрибки на скакалці 

за 1 хв (кількість) 

Експериментальна 87,83 39,23 11,33 0,78 0,44 

Контрольна 75,92 35,57 10,27 0,78 0,44 

Піднімання тулуба в 

сід за 1 хв (кількість) 

Експериментальна 38,08 7,06 2,04 1,27 0,22 

Контрольна 34,08 8,30 2,39 1,27 0,22 

Згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи за 30 с 

(кількість) 

Експериментальна 29,33 9,13 2,64 1,94 0,07 

Контрольна 22,67 7,68 2,22 1,94 0,07 

Тест Купера, м Експериментальна 2522,50 345,10 99,62 0,88 0,39 



168 
 

Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Контрольна 2392,50 378,56 109,28 0,88 0,39 

ЧСС у тесті 

«Ортопроба»(уд·хв
-1

) 

Експериментальна 

Р1 

63,67 13,26 3,83 0,85 0,41 

Експериментальна 

Р2 

74,17 13,03 3,76 0,49 0,63 

Контрольна Р1 59,33 11,80 3,41 0,85 0,41 

Контрольна Р2 71,67 11,75 3,39 0,49 0,63 

 

Степ-тест (кіл-ть 

кроків) та ЧСС після 

степ-тесту  (уд·хв
-1

) 

Експериментальна 

кіл-ть кроків 

126,08 19,52 5,64 0,62 0,54 

Експериментальна 

ЧСС 

134,33 21,47 6,20 0,40 0,69 

Контрольна  

кіл-сть кроків 

131,25 21,41 6,18 0,62 0,54 

Контрольна ЧСС 130,67 22,97 6,63 0,40 0,69 

 

Таблиця 4.5 

Психофізіологічні показники тенісистів експериментальної і контрольної 

групи до проведення експерименту (n = 24) 

Показники Група  ̅ S m 

1 2 3 4 5 

Час латентного періоду простої зорово-

моторної реакції  зв’язку (мс) 

Експериментальна 359,07 126,72 36,58 

Контрольна 434,67 33,66 9,72 

Помилки в тесті на визначення 

латентного часу простої зорово-моторної 

реакції (кількість) 

Експериментальна 0,92 1,16 0,34 

Контрольна 0,75 0,87 0,25 

Середнє квадратичне відхилення 

латентного часу простої зорово-моторної 

реакції (мс) 

 

Експериментальна 2,80 0,06 0,02 

Контрольна 
2,79 

0,06 0,02 

Час латентного періоду реакції вибору в 

режимі зворотнього зв’язку (мс) 

Експериментальна 566,67 37,64 10,87 

Контрольна 607,33 68,98 19,91 

Помилки в тесті на визначення 

латентного часу реакції вибору  в режимі 

зворотнього зв’язку (кількість) 

Експериментальна 4,08 3,94 1,14 

Контрольна 5,25 4,07 1,18 

Середнє квадратичне відхилення 

індивідуальних значень латентного часу 

реакції вибору в режимі зворотнього 

зв’язку (мс) 

Експериментальна 3,87 0,59 0,17 

Контрольна 
3,82 

0,58 0,17 
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 

Час мінімальної експозиції сигналу в 

режимі зворотнього зв’язку (мс) 

Експериментальна 466,67 42,07 12,14 

Контрольна 488,33 38,57 11,14 

Загальний час виконання тесту в режимі 

зворотнього зв’язку (с) 

Експериментальна 104,58 6,52 1,88 

Контрольна 106,75 10,07 2,91 

Час виходу на мінімальну експозицію 

сигналу в режимі зворотнього зв’язку (с) 

Експериментальна 80,58 13,47 3,89 

Контрольна 84,92 15,61 4,51 

 

У сучасному тенісі, для досягнення високих результатів одного лише 

тренувального процесу з послідовним виконанням конкретних дій замало. 

Аналіз змагальної діяльності тенісистів показує, що спортивний результат 

повністю залежить як від кваліфікованого освоєння технікою рухів так і від 

розвитку рухових якостей спортсменів. 

Контрольна група тренувалася за навчальною програмою підготовки 

тенісистів 10-12 років для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю [37] 

Тренувальний процес потрібно ускладнювати у напрямку розвитку 

рухових якостей, необхідно удосконалювати вміння та навички не лише 

техніко-тактичних дій, а й спеціальної фізичної підготовки, де рухові якості 

та дії складають фундамент координації рухів технічного вдосконалення. 

Як видно з таблиці 4.6, у тенісистів експериментальної групи в 

результаті проведення експерименту достовірно підвищилися результати 

тестування «стрибок у довжину, см» (з 162,67 см до 179,83 см,  р<0,05) , 

«бросок н/м’яча 1 кг, м» (з 8,29 м до 10,33 м,  р<0,05), ««човниковий біг», с» 

(з 14,78 с до 13,91 с, р<0,05), «ловля палиці, см» ( з 7,43 см до 5,26 см, 

р<0,05), «віяло», с» ( з 21,71 с до 18,56 с, р=0,000), «піднімання тулуба із 

положення лежачи 1 хв, раз» ( з 38,08 разів до 44,17 разів, р<0,05), «згинання 

розгинання рук в упорі лежачи 30 с, раз» (з 29,33 разів до 37,17 разів, р<0,05), 

«тест Купера, м» (з 2522,50 м до 2838,33 м, р<0,05). 
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Таблиця 4.6  

Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 

тенісистів 10-12 років у результаті проведення експерименту (n=24) 

Показники Група Статистичні значення показників 

   s m t p 

1 2 3 4 5 6 7 

Довжина тіла (см) Експериментальна 165 15,49 4,47 1,99 0,06 

Контрольна 152,75 14,72 4,25 1,99 0,06 

Маса тіла (кг) Експериментальна 50,75 11,38 3,28 1,30 0,21 

Контрольна 44,50 12,18 3,52 1,30 0,21 

Біг 30 м (с) Експериментальна 5,97 0,77 0,22 0,50 0,62 

Контрольна 5,77 1,15 0,33 0,50 0,62 

Стрибок вгору (см) Експериментальна 33,94 9,87 2,85 1,57 0,13 

Контрольна 27,29 10,88 3,14 1,57 0,13 

Стрибок у довжину 

(см) 

Експериментальна 179,83 28,57 8,25 2,51 0,02 

Контрольна 149,25 31,15 8,99 2,51 0,02 

Бросок н/м’яча 1 кг 

(м) 

Експериментальна 10,33 3,54 1,02 2,04 0,05 

Контрольна 7,46 3,37 0,97 2,04 0,05 

«Човниковий біг» (с) Експериментальна 13,91 1,54 0,45 2,11 0,05 

Контрольна 15,19 1,44 0,42 2,11 0,05 

Ловля палиці (с) Експериментальна 5,26 1,33 0,38 2,29 0,03 

Контрольна 7,03 2,33 0,67 2,29 0,04 

«Віяло» (с) Експериментальна 18,56 1,51 0,44 3,68 0,00 

Контрольна 21,52 2,35 0,68 3,68 0,00 

Стрибки на скакалці 

за 1 хв (кіл-ть) 

Експериментальна 102,58 38,15 11,01 1,36 0,19 

Контрольна 82,75 33,39 9,64 1,36 0,19 

Піднімання тулуба в 

сід за 1 хв (кіл-ть) 

Експериментальна 44,17 6,73 1,94 2,24 0,04 

Контрольна 37,17 8,49 2,45 2,24 0,04 

Згинання розгинання 

рук в упорі лежачи за 

30 с (кіл-ть) 

Експериментальна 37,42 8,21 2,37 4,12 0,00 

Контрольна 24,00 7,76 2,24 4,12 0,00 

Тест Купера (м) Експериментальна 2838,33 387,79 111,94 2,65 0,02 

Контрольна 2443,33 341,77 98,66 2,65 0,02 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Степ-тест (кіл-ть 

кроків) та 

ЧСС після степ-тесту 

(уд·хв
-1

) 

Експериментальна 

кіл-ть кроків 

134,92 19,06 5,50 0,16 0,87 

Експериментальна 

ЧСС 

128,67 15,43 4,45 2,14 0,04 

Контрольна  

кіл-сть кроків 

133,58 20,89 6,03 0,16 0,87 

Контрольна ЧСС 141,33 13,47 3,89 2,14 0,04 

 

 У спортсменів контрольної групи (таблиця 4.6), в результаті 

проведення експерименту теж достовірно підвищилися результати у тестах 

«стрибок у довжину, см» (з 145,00 см до 149,25 см,  р<0,05) , «бросок н/м’яча 

1 кг, м» (з 7,17 м до 7,46 м,  р<0,05), ««човниковий біг», с» (з 15,54 с до 15,19 

с, р<0,05), «ловля палиці, см» (з 7,43 см до 7,03 см, р<0,05), «віяло», с» ( з 

21,71 с до 21,52 с, р=0,000), «піднімання тулуба із положення лежачи 1 хв, 

раз» ( з 34,08 разів до 37,17 разів, р<0,05), «згинання розгинання рук в упорі 

лежачи 30 с, раз» (з 22,67 разів до 24,00 разів, р<0,05), «тест Купера, м» (з 

2392,50 м до 2443,33 м, р<0,05).  

Таблиця 4.7 

Психофізіологічні показники тенісистів експериментальної і 

контрольної групи після проведення експерименту (n = 24) 

Показники Група  ̅ S m 

1 2 3 4 5 

Час латентного періоду простої зорово-

моторної реакції  зв’язку (мс) 

Експериментальна 337,25 31,02 8,95 

Контрольна 402,08 46,57 13,44 

Помилки в тесті на визначення латентного 

часу простої зорово-моторної реакції 

(кількість) 

Експериментальна 0,33 0,49 0,14 

Контрольна 0,50 1,17 0,34 

Середнє квадратичне відхилення латентного 

часу простої зорово-моторної реакції (мс) 

 

Експериментальна 2,78 0,02 0,01 

Контрольна 2,79 0,06 0,02 

Час латентного періоду реакції вибору в 

режимі зворотнього зв’язку (мс) 

Експериментальна 519,00 39,53 11,41 

Контрольна 588,17 64,87 18,73 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 

Помилки в тесті на визначення латентного 

часу реакції вибору  в режимі зворотнього 

зв’язку (кількість) 

Експериментальна 1,17 0,94 0,27 

Контрольна 4,17 4,11 1,19 

Середнє квадратичне відхилення 

індивідуальних значень латентного часу 

реакції вибору в режимі зворотнього зв’язку 

(мс) 

Експериментальна 3,62 0,30 0,09 

Контрольна 3,75 0,61 0,18 

Час мінімальної експозиції сигналу в 

режимі зворотнього зв’язку (мс) 

Експериментальна 410,00 38,61 11,15 

Контрольна 486,67 67,33 19,44 

Загальний час виконання тесту в режимі 

зворотнього зв’язку (с) 

Експериментальна 96,33 3,70 1,07 

Контрольна 108,50 8,19 2,36 

Час виходу на мінімальну експозицію 

сигналу в режимі зворотнього зв’язку (с) 

Експериментальна 66,25 19,67 5,68 

Контрольна 84,08 21,86 6,31 

 

4.4.2. Визначення впливу розробленої програми підготовки з 

використанням інноваційних технологій візуалізації на техніко-

тактичну підготовленість тенісистів 10-12 років 

Одним з фундаментальних питань техніко-тактичної підготовки є 

перехід від дитячого тенісу (програма «Теніс - 10S») до цілеспрямованої 

тренувальної роботи, пов'язаної з ефективністю засвоєння перспективної 

техніки і тактики з метою безпомилкового виховання тенісиста високої 

кваліфікації [51; 70; 75]. 

Для дитячого тенісу характерно використання м’ячів з меньшим 

тиском задля своєчасного розвитку рухових якостей та техніко-тактичних 

дій. Проте при аналізі техніко-тактичних дій тенісистів 8-9 років та 10-12 

років спостерігається спотворення техніки, з’являються вимоги до тактичних 

дій через зміну стиля гри [77; 87]. Саме тому техніко-тактична підготовка у 

віці 10-12 років потребує певної корекції та чіткого контролю. 

 Піднімаючи питання про аналіз техніко-тактичної підготовленості 

юного тенісиста, необхідно враховувати стабільність виконання гравцем тих 

чи інших технічних прийомів [190]. 
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Техніко-тактичну підготовленість тенісистів потрібно оцінювати в 

цілому, без поділу на складові частини: за показниками обсягу, варіативності, 

надійності, активності, ефективності та логічності застосування техніко-

тактичних дій в ігрових вправах і змагальної діяльності [46]. 

Обсяг техніко-тактичних дій визначається сумарною кількістю 

конкретних техніко-тактичних дій, виконаних тенісистом, як правило, за 

один сет. Цей критерій виявляє, які техніко-тактичні комбінації і поєднання 

техніко-тактичних дій тенісист виконував: на своїх подачах в атаці, на своїх 

подачах в контратаці, на подачах противника в атаці, на подачах противника 

в контратаці, на подачах противника в захисті; якими він володіє атакуючими 

техніко-тактичними комбінаціями в розіграші очка, контратакуючими 

комбінаціями, захисними комбінаціями в розіграші очка [232]. 

Варіативність техніко-тактичних дій визначається кількістю різновидів 

одного і того ж техніко-тактичного прийому, використовуваного 

спортсменом: по довжині траєкторії польоту м'яча, у напрямку його польоту, 

за швидкістю польоту і темпу гри, за силою обертання м'яча, з тактичної 

різноманітності - атаці, контратаці, підготовці до атаки і захисту. 

Надійність техніці-тактичних дій оцінюється збереженням якості та 

безпомилковістю виконання техніко-тактичних дій, незважаючи на протидію 

суперника і прогресуюче стомлення тенісиста. 

Активність техніко-тактичних дій визначається кількістю атакуючих і 

захисних дій, застосованих в процесі розіграшу одного сету, а також 

прагненням тенісиста атакувати і контратакувати не тільки із зручних, але і 

незручних положень і ігрових ситуацій, несподівано і без тривалої 

підготовки. Ефективність техніко-тактичних дій оцінюється процентним 

відношенням кількості виконаних за матч певних техніко-тактичних дій до 

кількості виграних даними діями очок. 

Логічність застосування техніко-тактичних дій визначається 

грамотністю оцінки спортсменом виникаючих ігрових ситуацій, 

правильністю і доцільністю вибору їм конкретних дій, що приносять успіх. 
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Реєстрація перерахованих вище параметрів проводиться шляхом 

експертної оцінки, перевірених на надійність та інформативність тестів. 

У дослідженні для оцінки техніко-тактичних дій тенісистів 

експериментальної і контрольної груп до експерименту та для порівняння 

результатів після експерименту використовувався метод Міжнародного 

тенісного номеру.  

На підставі техніко-тактичних показників було зроблено висновок про 

те, що до початку експерименту в експериментальній і контрольній групах 

спортсмени мають відносно рівні показники підготовленості (таблиця 3.10.). 

Результати оцінювання тенісистів експериментальної та контрольної 

груп показало, що спортсмени віком 10 років мають 10 номер за тенісною 

шкалою техніко-тактичної майстерності та свідчить, що гравець є 

конкурентоспроможним, вміє подавати м’яч та вигравати очки, має 

стандартний набір технічних прийомів. 

Тенісисти 11 років вже мають вищий рівень підготовленості, що 

відповідає 9 тенісному номеру ITN. Ці гравці мають увесь арсенал техніко-

тактичних дій, які призводять до виграшу розіграшів, проте мають 

недостатньо змагального досвіду. Під час розіграшу може досягти певних 

успіхів, але слабкість ударів очевидна. Гравець знає основні позиції для 

одиночної та парної гри, хоча потребує кращого позиціонування. Вивчає 

основні правила та очки. 

Спортсмени віком 12 років мають рівень 8 номер за шкалою ITN, що 

підтверджується контролем м’яча у розіграші, гравець може спрогнозувати  

напрям польоту м’ча від суперника, має більший досвід участі у змаганнях, 

проте недостатній рівень контролю ходу матча. Деякі гравці 12 років мають 7 

номер, спокійно контролюють гру на середній швидкості польоту м’яча у 

розіграші, проте мають недостатню силу, глибину та напрям ударів. Гравець 

частіше вибирає позицію на корті на задній лінії. 
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Таблиця 4.8 

Результати оцінювання техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

експериментальної групи до початку експерименту (n=12) 

 Спортсмени 

Вправа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загальна кількість балів 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

25 21 22 24 25 31 22 23 30 32 27 30 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

21 16 12 20 21 21 14 18 16 20 30 21 

Точність ударів з відскоку 

(кількість)  

22 20 23 27 22 43 22 20 20 22 35 39 

Подача за МТН (кількість) 20 11 26 22 20 46 3 28 20 27 15 36 

Тест «Мобільність» (с)  11 7 6 11 26 45 18 16 12 26 12 52 

Загальна кількість балів 99 75 89 104 114 156 79 105 98 127 119 178 

Тенісний номер 9 10 9 9 8 7 10 9 10 9 9 7 

 

Таблиця 4.9 

Результати оцінювання техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

контрольної групи до початку експерименту (n=12) 

 Спортсмени 

Вправа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загальна кількість балів 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

17 15 22 22 25 37 23 31 10 31 29 32 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

9 15 14 16 21 25 18 22 14 20 27 20 

Точність ударів з відскоку 

(кількість)  

31 29 22 18 22 23 20 37 13 32 39 22 

Подача за МТН (кількість) 11 11 3 20 20 15 28 20 9 15 32 27 

Тест «Мобільність» (с)  11 8 18 26 26 26 16 18 32 12 32 26 

Загальна кількість балів 79 78 79 102 114 126 105 128 78 110 159 127 

Тенісний номер 10 10 10 9 8 8 9 9 10 9 8 9 
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Таблиця 4.10 

Порівняння показників техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

експериментальної (n=12) і контрольної груп (n=12 ) до проведення 

експерименту  

Вправа Група Статистичні показники 

x  s m t p 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

Експериментальна 26,00 3,89 1,12 0,55 0,591 

Контрольна 24,50 7,91 2,29 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

Експериментальна 19,17 4,59 1,33 0,35 0,731 

Контрольна 18,42 5,11 1,47 

Точність ударів з відскоку 

(кількість) 

Експериментальна 26,25 8,09 2,34 0,17 0,871 

Контрольна 25,67 7,89 2,28 

Подача за МТН 

(кількість) 

Експериментальна 22,83 11,22 3,24 1,40 0,190 

Контрольна 17,58 8,58 2,48 

Тест «Мобільність» (с) Експериментальна 20,17 14,76 4,26 -0,13 0,897 

Контрольна 20,92 8,17 2,36 

 

 Результати порівняльного аналізу техніко-тактичної підготовленості у 

тенісистів експериментальної і контрольної групи до проведення 

експерименту (табл. 4.10) показують, що тенісисти обох груп мають 

однаковий рівень підготовленості та істотно не відрізняються за показниками 

техніко-тактичних дій (р>0,05). 

Тактика гри повинна безперервно збагачуватися новими знаннями і 

озброюватися новими засобами, способами і формами ведення гри. Тактика 

не стоїть на місці, вона розвивається, вдосконалюється і в кожен період 

розвитку існує сучасна тобто найбільш передова тактика - найефективніша з 

існуючих, найраціональніша. Необхідно постійно розробляти нову тактику - 

вона повинна випереджати тактику противника, бути для нього 

несподіванкою. 

 Таким чином, для удосконалення техніко-тактичної майстерності 

гравців необхідно розвивати тактичні знання, практичне застосування 
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якихпроявляється у вигляді тактичних умінь і навичок, та тактичне мислення, 

яке проявляється у здатності спортсмена швидко оцінити ситуацію, 

найкоротшим шляхом знайти серед декількох варіантів рішень те, яке веде до 

успіху з найбільшою ймовірністю. 

Тенісист повинен добре знати не тільки можливі зміни, але і зміст 

варіантів тактичних рішень, спрямованих на успішність розіграшу та матчу в 

цілому.  

За даними впровадженої розробленої програми інтегралльної 

підготовки тенісистів 10-12 років з використанням технологій візуалізації 

техніко-тактичних дій отримані результати, які представлені у таблицях 4.11 

та 4.12. 

Таблиця 4.11 

Показники техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

експериментальної групи після проведення експерименту (n=12) 

 Спортсмени 

Вправа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загальна кількість балів 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

31 28 27 26 29 36 30 29 35 32 31 35 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

25 21 18 26 23 28 20 26 23 29 36 27 

Точність ударів з відскоку 

(кількість)  

23 22 26 30 28 49 25 26 24 29 37 43 

Подача за МТН 

(кількість) 

23 19 28 28 24 47 10 30 25 34 19 37 

Тест «Мобільність» (с)  15 9 11 15 29 46 25 20 18 27 19 59 

Загальна кількість балів 117 99 110 98 133 206 110 131 125 151 142 201 

Тенісний номер 8 9 8 9 8 5 9 9 9 8 8 7 

 

  Як видно з таблиці 4.11 та 4.12, у тенісистів експериментальної групи в 

результаті проведення експерименту достовірно підвищилися усі результати 

тестування: «глибина ударів з відскоку» (з 26 до 31,17 ударів, р<0,005), 

«глибина ударів з льоту» (з 19,17 до 32,08 ударів, р=0,000), «точність ударів з 
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відскоку» (з 26,25 до 35,83 ударів, р<0,005), «подача» (з 22,83 до 34,17 ударів, 

р<0,05), «мобільність» (з 20,17с до 27,42с, р>0,05).  
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Таблиця 4.12 

Зміна показників техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

експериментальної групи до та після експерименту (n=12) 

Вправа Термін 

тестування 

Статистичні показники 

x  s m t p 

Глибина ударів з 

відскоку (кількість) 

До 

експерименту 

26,00 3,89 1,12 -3,54 0,005 

Після 

експерименту 

31,17 3,59 1,04 

Глибина ударів з 

льоту (кількість) 

До 

експерименту 

19,17 4,59 1,32 -7,29 0,000 

Після 

експерименту 

32,08 3,55 1,03 

Точність ударів з 

відскоку (кількість) 

До 

експерименту 

26,25 8,09 2,34 -3,64 0,004 

Після 

експерименту 

35,83 8,63 2,49 

Подача за МТН 

(кількість) 

До 

експерименту 

22,83 11,22 3,24 -3,40 0,006 

Після 

експерименту 

34,17 9,79 2,83 

Тест «Мобільність» 

(с) 

До 

експерименту 

20,17 14,76 4,26 -1,357 0,202 

Після 

експерименту 

27,42 13,99 4,04 
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Таблиця 4.13 

Зміна показників техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

контрольної групи у результаті проведення експерименту (n=12) 

 Спортсмени 

 Дівчата Юнаки 

Вправа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загальна кількість балів 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

20 17 25 26 26 37 23 33 15 31 29 32 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

11 16 17 17 26 25 23 22 17 26 29 22 

Точність ударів з відскоку 

(кількість)  

32 31 24 19 22 26 21 37 13 32 40 24 

Подача за МТН (кількість) 13 13 6 24 21 18 28 20 13 16 32 27 

Тест «Мобільність» (с)  11 8 19 27 26 26 16 20 32 16 33 26 

Загальна кількість балів 87 85 91 113 121 132 111 132 90 121 163 131 

Тенісний номер 9 9 9 8 8 8 9 9 10 9 8 9 

 

Таблиця 4.14 

Зміна показників техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

контрольної групи до та після експерименту (n=12) 

Вправа Експеримент Статистичні показники 

x  S m t p 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

До 24,50 7,91 2,29 -3,25 0,008 

Після 26,17 6,66 1,92 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

До 18,42 5,11 1,47 -4,38 0,001 

Після 20,92 5,30 1,53 

Точність ударів з відскоку 

(кількість) 

До 25,67 7,89 2,28 -3,77 0,003 

Після 26,75 7,83 2,26 

Подача за МТН 

(кількість) 

До 17,58 8,58 2,48 -3,71 0,003 

Після 19,25 7,57 2,19 

Тест «Мобільність» (с) До 20,92 8,17 2,36 -2,14 0,56 

Після 21,67 7,94 2,29 
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 За отриманими даними техніко-тактичної підготовленості тенісистів 

контрольної групи до і після експерименту також можна побачити 

поліпшення результатів (таблиці 4.13 та 4.14). Достовірно покращилися 

показники тесту «глибина ударів з льоту» (з 18,42 до 20,92 ударів, р<0,001), 

«глибина ударів з відскоку» (з 24,50 до 26,17 ударів, р<0,01), «точність ударів 

з відскоку» (з 25,67 до 26,75 ударів, р<0,05), «подача» (з 17,58 до 19,25 

ударів, р<0,05). 

Таблиця 4.15 

Порівняльна характеристика показників техніко-тактичної 

підготовленості тенісистів експериментальної (n=12) і контрольної груп 

(n=12 ) після проведення експерименту 

Вправа Група Статистичні показники 

x  s m t p 

Глибина ударів з відскоку 

(кількість) 

Експериментальна 31,17 3,59 1,04 2,62 0,024 

Контрольна 26,17 6,66 1,92 

Глибина ударів з льоту 

(кількість) 

Експериментальна 32,08 3,55 1,03 9,42 0,000 

Контрольна 20,92 5,30 1,53 

Точність ударів з відскоку 

(кількість) 

Експериментальна 35,83 8,63 2,49 2,78 0,018 

Контрольна 26,75 7,83 2,27 

Подача за МТН 

(кількість) 

Експериментальна 34,17 9,79 2,83 4,03 0,002 

Контрольна 19,25 7,57 2,19 

Тест «Мобільність» (с) Експериментальна 27,42 13,99 4,04 1,49 0,165 

Контрольна 21,67 7,95 2,29 

 

 Застосування розробленої програми інтегральної підготовки юних 

тенісистів 10-12 років із застосуванням технологій візуалізації техніко-

тактичних елементів дозволило достовірно покращити показники техніко-

тактичної підготовленості гравців експериментальної групи порівняно зі 

спортсменами контрольної групи (табл. 4.15). У тестах «глибина ударів з 

відскоку» (на 5 ударів, р<0,05), «глибина ударів з льоту» (на 11,16 ударів, 
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р<0,001), «точність ударів з відскоку» (на 9,08 ударів, р<0,05), «подача» (на 

14,92 ударів, р<0,005).  

4.4.3. Вплив навантажень блоків техніко-тактичної підготовки на 

функціональний стан тенісистів 

Успіх у спорті залежить від багатьох чинників, що визначають 

ефективність дій спортсменів в умовах змагань. У зв'язку з цим, особливу 

значущість в спортивній підготовці здобуває процес управління 

тренувальними навантаженнями. птимальний ефект від тренувальних занять 

досягається у тому випадку, якщо їх спрямованість, інтенсивність і об'єм 

фізичних навантажень, кратність занять в тиждень підбираються з 

урахуванням рівня фізичного стану спортсменів. 

Інтенсивність навантажень оцінюється на практиці за допомогою 

найбільш простого оперативного методу контролю - за рівнем частоти 

серцевих скорочень. Облік змін у свідченнях показників частоти серцевих 

скорочень, як реакція організму спортсмена при виконанні специфічної 

роботи, має визначне значення для планування об'ємів навантаження при 

побудові програм тактико-технічної підготовки. 

 

4.4.4. Аналіз результатів пульсометрії спортсменів 

експериментальної та контрольної груп 

 

За результатами пульсометрії 12 спортсменів експериментальної групи, 

які займалися за інноваційною програмою, під час проведення двох 

контрольних змагань до та після експерименту отримані дані, які 

представлені у таблиці 4.16. 
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Таблиця 4.16 
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 Частини тренування 

1 2 3 4 5 

              Перші контрольні змагання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 11099 11234 6,73 157 182 180 184 186 178 180 -3,33 

2 11403 156 188 190 194 192 184 

3 10972 155 175 179 177 173 172 

4 11136 160 180 184 182 178 177 

5 11232 163 182 186 184 180 179 

6 11402 157 192 196 194 190 186 

7 11158 158 178 184 182 180 176 

8 11553 164 185 196 193 190 186 

9 10972 155 175 179 177 173 172 

10 11099 157 182 180 184 186 178 

11 11232 163 182 186 184 180 179 

12 11553 164 185 196 193 190 186 

 Другі контрольні змагання 

1 11857 12001 18 178 175 178 181 172 174 

2 12220 151 182 184 189 187 177 

3 11597 148 170 174 170 168 166 

4 11851 154 174 179 177 172 171 
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Продовження табл. 4.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 5 11996   158 177 181 178 174 174   

6 12285 151 185 191 188 182 179 

7 11854 152 172 179 178 173 171 

8 12345 160 180 190 185 186 180 

9 11597 148 170 174 170 168 166 

10 11996 158 177 181 178 174 174 

11 11854 152 172 179 178 173 171 

12 11851 154 174 179 177 172 171 

 

Найбільше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 8 – 11553 серцевих 

скорочення. 

Найбільше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 8 – 12345 серцевих 

скорочення. 

Найменше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 9 – 10972 серцевих 

скорочення. 

Найменше  значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 9 – 11597 серцевих 

скорочення. 

Середнє значення загальної кількості серцевих скорочень змінилося з 

11234 удари (під час перших контрольних змагань) до 12001 удари (під час 

других контрольних змагань). Процент зміни загальної кількості серцевих 

скорочень між першими та другими контрольними змаганнями дорівнює 

+6,73%. 

Найбільше значення максимальної частоти серцевих скорочень під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсменів 6,8 і 12 – 196 уд·хв
-1 

. 
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Найбільше значення максимальної частоти серцевих скорочень під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 8 – 190 уд·хв
-1

. 

 Найбільше середнє значення максимальної частоти серцевих 

скорочень під час проведення перших контрольних змагань зафіксовано у 

спортсмена 6,8 та 12 – 186 уд·хв
-1

. 

 Найменше середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень 

під час проведення перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 3 

та 9 – 172 уд·хв
-1

. 

 Найбільше середнє значення максимальної частоти серцевих 

скорочень під час проведення других  контрольних змагань зафіксовано у 

спортсмена 8 – 180 уд·хв
-1

. 

 Найменше середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень 

під час проведення других  контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 3 

та 9 – 166 уд·хв
-1

. 

Середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень для 

експериментальної групи змінилося з 180 уд·хв
-1

 (під час перших 

контрольних змагань) до 174 уд·хв
-1

 (під час других контрольних змагань). 

Процент зміни середнього значення максимальної частоти серцевих 

скорочень для експериментальної групи склав  -3,33%. 

Найбільше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 14 та 21 – 12160 

серцевих скорочень. 

Найбільше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 14 – 12592 серцевих 

скорочення. 
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Таблиця 4.17 

Аналіз результатів пульсометрії спортсменів контрольної групи 
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13 11531 

11807 

4,17 

155 175 179 178 176 173 

180 

5,0 

14 12160 154 190 194 193 192 185 

15 11832 150 185 183 187 183 178 

16 12102 162 192 190 188 194 185 

17 11480 152 180 184 182 183 176 

18 11875 154 186 190 188 186 181 

19 11544 160 178 182 180 179 176 

20 11928 162 177 191 190 189 182 

21 12160 154 190 194 193 192 185 

22 11480 152 180 184 182 183 176 

23 11875 154 186 190 188 186 181 

24 11531 155 175 179 178 176 173 

Д
р
у
гі
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о
н
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о
л
ь
н
і 
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аг
ан
н
я
 

13 12185 

12299 

167 190 193 191 188 186 

189 

14 12592 166 201 200 199 197 193 

15 12304 163 193 192 196 197 188 

16 12545 174 197 198 196 199 193 

17 11952 160 192 198 194 193 187 

18 12373 162 196 198 197 195 190 

19 12036 170 190 193 191 190 187 

20 12402 171 191 198 198 195 191 

21 12185 167 190 193 191 188 186 

22 12036 170 190 193 191 190 187 

23 12304 163 193 192 196 197 188 

24 11952 160 192 198 194 193 187 
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Найменше значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 17 та 22 – 11480 

серцевих скорочень. 

Найменше  значення загальної кількості серцевих скорочень  під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 17 та 24 – 11952 

серцевих скорочення. 

Середнє значення загальної кількості серцевих скорочень змінилося з 

11807 ударів (під час перших контрольних змагань) до 12299 ударів (під час 

других контрольних змагань). Процент зміни загальної кількості серцевих 

скорочень між першими та другими контрольними змаганнями дорівнює 

+4,17%. 

Найбільше значення максимальної частоти серцевих скорочень під час 

перших контрольних змагань зафіксовано у спортсменів 14 і 21 – 194 уд·хв
-1

. 

Найбільше значення максимальної частоти серцевих скорочень під час 

других контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 14 – 201 уд·хв
-1

. 

 Найбільше середнє значення максимальної частоти серцевих 

скорочень під час проведення перших контрольних змагань зафіксовано у 

спортсменів 14, 16 та 21 – 185 уд·хв
-1

. 

 Найменше середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень 

під час проведення перших контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 

13 та 24 – 173 уд·хв
-1

. 

 Найбільше середнє значення максимальної частоти серцевих 

скорочень під час проведення других  контрольних змагань зафіксовано у 

спортсменів 14 і 16 – 193 уд·хв
-1

. 

 Найменше середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень 

під час проведення других  контрольних змагань зафіксовано у спортсмена 

13 та 21 – 186 уд·хв
-1

. 

Середнє значення максимальної частоти серцевих скорочень для 

контрольної групи змінилося з 180 уд·хв
-1

 (під час перших контрольних 

змагань) до 189 уд·хв
-1

 (під час других контрольних змагань). Процент зміни 
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середнього значення максимальної частоти серцевих скорочень для 

контрольної групи склав  +5%. 

 

Таблиця 4.18 

Аналіз показників ЧСС до та після експерименту у контрольній та 

експериментальній групі 

Показник

и 

Група До 

експер

именту

, 

   

До 

експер

именту

, 

S 

Після 

експер

именту

, 

   

Після 

експер

именту

, 

S 

t p 

ЧСС у 

спокої, 

уд·хв
-1

 

Експерименталь

на 

78,1 6,2 77,1 5,8 0,41 >0,05 

Контрольна 77,2 6,1 76,5 5,9 0,29 >0,05 

ЧСС 

після 

навантаж

ення, 

уд·хв
-1

 

Експерименталь

на 

184,6 26,4 185,2 27,1 -

0,05 

>0,05 

Контрольна 187,3 26,2 186,1 27,9 0,11 >0,05 

ЧСС на 1-

й хвилині 

відновлен

ня, уд·хв
-1

 

Експерименталь

на 

157,1 23,3 136,5 21,1 2,27 <0,05 

Контрольна 156,3 22,4 145,4 21,9 1,21 >0,05 

 

Висновки до четвертого розділу 

1. Сформульовані наступні положення інтегральної підготовки 

юних тенісистів: акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з 

розвитком функціональних можливостей та психофізіологічних функцій 

юних тенісистів; індиідуальний підход в інтегральній підготовці юних 

тенісистів з урахуванням індивідуальної факторної структури 

підготовленості; оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях 

згідно результатам кластерного аналізу; розробка авторських тактичних схем 

для поліпшення рівня техніко-тактичної підготовленості юних тенісистів; 

розробка і застосування технологій візуалізаціх техніко-тактичних дій для 

підвищення ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної 

підготовки юних спортсменів. 
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2. Розроблена та обгрунтована програма інтегральної 

підготовки юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному 

циклі із застосуванням технологій візуалізації техніко -тактичних дій;  

3. Розроблено авторський відео-посібник, який передбачає 

застоєння авторських тактичних схем з поєднанням всіх видів  

підготовки юних спортсменів; відео-посібник містить авторські 

мультиплікаційні розробки для наочної динамічної ілюстрації 

тактичних дій тенісистів; 

4. Обгрунтована технологія застосування різнорівневих 

мішеней та спеціальної стінки з мішенями  у різних вправах, що 

застосовуються в тренувальному процесі тенісистів 10 -12 років. 

Тренувальний процес будувався з урахуванням індивідуальних можливостей 

спортсменів, застосуванням тенісної стінки і мішень та із застосуванням 

методів візуалізації  у вигляді відео-посібника з анімаційними ілюстраціями 

при техніко-тактичній підготовки тенісистів. 

5. Показана ефективність застосування розробленої програми 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10 -12 років із застосуванням 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій з точки зору 

позитивного впливу на рівень фізичної, техніко -тактичної 

підготовленості та показників змагальної діяльності.   

Основні роботи автора за результатами четвертого розділу: [23; 24; 25; 

46; 47; 48; 49; 191]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Аналіз літератури і власних результатів дослідження показав, що дана 

робота є першою з точки зору інтегральної техніко-тактичної підготовки 

тенісистів 10-12 років із застосуванням інноваційних технологій у 

тренувалльному процесі. У теперішній час є небагато наукових досліджень 

системного підходу до тренувального процесу техніко-тактичної підготовки 

у тенісі, і при цьому автори стосуються, як правило, дослідження та 

розробки окремих параметрів підготовки спортсменів і не розглядають 

процес підготовки тенісистів вікової категорії 10-12 років з точки зору 

аналізу широкого комплексу показників підготовленості [133; 175; 194; 201]. 

У зв'язку з цим тема, предмет, об'єкт, цілі та завдання дослідження є новими 

та актуальними. 

До цього дослідження техіко-тактична підготовка тенісистів 

розглядалася лише у питанні підготовки спортсменів віком до 10 років та 

є Всесвітньо прийнятим, проте подальша підготовка тенісистів залишається 

відкритою темою, кожен тренер та фахівці в області тенісу продовжують 

роботу над пошуком оптимальних принципів, алгоритмів, апарату аналізу 

показників, методів дослідження і конкретних методик оптимізації процесу 

тренування [51; 54; 197; 222]. З цієї точки зору наше дослідження є новим та 

одним із варіантів вирішення даної проблематики. 

В нашій роботі процес удосконалення техніко-тактичної підготовки 

тенісистів 10-12 років спирається на визначення психофізіологічної 

підготовки, спеціально фізичної та безпосередньо технічної та тактичної 

підготовки із створенням авторської програми підготовки з використанням 

інноваційних пристроїв. До нашого дослідження системного підходу до 

технічної та тактичної пдіготовки у даному віці спортсменів не 

застосовувались, і тому створення інтегральної програми підготовки 

тенісистів 10-12 років є вперше розробленою проблемою. Проведений 
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аналіз літературних даних показав, що більшість авторів при визначенні 

основних складових частин побудови тренувального процесу вважають 

підбір засобів і методів підготовки і контроль їх впливу та ефективності. При 

цьому, якщо в командних видах спорту вже є деякі напрацювання щодо 

конкретних рекомендацій з побудови навчально-тренувального процесу, то у 

тенісі ще тільки починають розроблятися теоретичні, методичні та 

організаційні основи до тренувального процесу спортсменів. 

З аналізу літературних даних було виявлено, що присутні певні 

проблеми в  підготовки тенісистів, з якими стикаються національні федерації: 

невідповідність матеріальних і фінансових ресурсів потребам розвитку 

системи підготовки тенісистів; відсутність або недостатньо розроблена 

мотиваційна програма для тренерів та гравців; нерозвиненість методичної 

структури, через яку тренери можуть ознайомитися з останніми 

дослідженнями та публікаціями у сфері тенісу; використання застарілих 

освітніх технологій в організації навчання спортсменів; недостатнє 

впровадження сучасних інноваційних технологій та засобів. З цієї точки зору 

наша робота є розширенням і доповненням наявних знань підготовку 

спортсменів і можливості застосування індивідуальних особливостей гравців 

для створення індивідуального стилю в залежності від мети та завдань [39]. 

У нашій роботі використана методологія, предствалена у роботах 

Козіної Ж.Л. та Собко І.М. щодо інноваційних технологій у тренувальному 

процесі спортсменів [185; 186; 187]. З цієї точки зору удосконалення техніко-

тактичної підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням інтерактивних 

завдань та системи контролю спецільно фізичної та психофізіологічної 

підготовки, є розширенням і доповненням знань, представлений в роботах 

Ж.Л. Козіної та І.М. Собко [188; 189; 191]. У нашій роботі представлено 

планування тренувального процесу з урахуванням техніко-тактичної 

підготовленості спортсменів, їх психофізіологічних та функціональних 

особливостей.  

Найбільш широко проблема техічної та тактичної підготовки 
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представлена у програмах Міжнародної тенісної федерації та Федерації 

тенісу України. Найбільшу увагу приділяється розробці методів, засобів та 

інвентарю при навчанні тенісистів. При цьому багато авторів відзначають, 

що використання окремих засобів та вправ підготовки спортсменів не є 

ефективним удосконаленням інтегральної підготовки, важливе місце займає 

системний підхід до тренувального процесу, раціональне поєднання 

інноваційних методів індивідуально для коного віку спортсменів та 

контролю навантажень та дозувань вибраних вправ. 

Слід зауважити, що деякі автори намагаються дати інтегральну оцінку 

технічній і тактичній підготовці з урахуванням широкого спектру 

показників. До таких показників відносяться фізичні особливості 

спортсменів у поєднання із психофізіологічними властивостями організму, 

окремо розділяється технічна та тактична підготовка зі всіма їх складовими. 

Однак у цьому випадку характеристика підготовки надається по кожній групі 

показників окремо, без їх взаємної інтеграції. У цьому зв'язку ми пропонуємо 

побудову техніко-тактичної частини тренувального процесу з комплексної 

точкою зору, що дозволяє оцінювати показники як за окремими частинами, 

так і цілісно, об'єднуючи всі вимірювані показники в єдину систему 

підготовки тенісистів категорії 10-12 років.  

У спортивній фізіології, спортивній медицині та теорії підготовки 

тенісистів індивідуальні відмінності класифікуються за особливостями 

реакції на навантаження з боку серцево-судинної та нервової систем. Наша 

система, методи, що виходять з неї, методика побудови індивідуальних 

програм дозволяють об'єднувати фізичні, психофізіологічні, технічні та 

тактичні показники в інтегральну підготовку спортсменів [85; 128; 203]. 

Сучасний теніс відрізняється високою швидкістю, потужністю, 

варіативністю ударів та переміщень по корту гравцями і різноманітністю їх 

дій на майданчику [37; 39]. Від оптимально підібраного тренувального 

процесу залежить успішність виступу тенісистів на змаганнях. Слід 

зазначити, що велику увагу приділяється відточенню окремих ударів, 
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розвитку та удосконаленню фізичних показників, корегуванню техніки 

гравця та відпрацьовуванню татичних моделей гри. Меньше з тим, важливе 

місце посідає зацікавленність до тренуального процесу, створення 

інтерактивних методів підготовки [24; 25; 47;]. Тому запропонована нами 

методика удосконалення техніко-тактичної майтерності є новою у теорії і 

практиці підготовці тенісистів 10-12 років. 

На підставі узагальнення літературних даних, результатів власних 

експериментів і проведення загального аналізу роботи нами була розроблена 

програма інтегральної підготовки юних тенісистів 10-12 років із 

застосуванням технологій візуалізації техніко-тактичних дій. Дана програма 

заснована на теорії керування рухами М.О. Бернштейна [95], концепції 

індивідуалізації тренувального процесу Ж.Л. Козіної та важливості 

застовуння засобів наочності В.М. Платонова, Л.П. Матвєєва [56; 57; 58; 66; 

67].  

Згідно концепції індивідуалізації [185; 187; 189], індивідуальний підхід 

передбачає дотримання 3-х напрямків. Перший напрямок досліджень 

передбачає тестування спортсменів за фізичними, психофізіологічними та 

техніко-тактичними показниками, що відображають не тільки окремі сторони 

підготовленості, а стан спортсменів як системи.  

Другий напрямок процесу підготовки пов'язане з аналізом факторів, що 

обумовлюють динаміку ігрової результативності спортсменів. Даний 

напрямок передбачає побудову тренувальної програми із застосуванням 

тренувальної стінки, тенісних мішень та підбір раціональних вправ техніко-

тактичної спрямованості. Здійснення системного контролю за станом 

спортсменів та контролю за навантаженнями підібраних вправ здійснюється 

завдяки використанню технічних засобів в підготовці тенісистів, а саме, 

електронних пульсометрів і секундомірів, комп'ютерів і відповідного 

програмного забезпечення. Завдяки обліку накопичуються дані про фізичний 

стан, тактико-технічну підготовленість та кількісні досягнення тих, що 

займаються. Крім цього, систематично перевіряється ефективність 

застосовуваних засобів, методів і організаційних форм, з'ясовується характер 

труднощів і невдач в тренувальному процесі, вольова стійкість і 
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працездатність спортсменів. Ці дані дозволяють точніше планувати і 

корегувати тренувальний процес, тим самим сприяючи поліпшенню його 

якості та ефективності [37; 41]. 

Третій напрямок досліджень в даній області пов'язане з розробкою та 

впровадженням технологій візуалізації, що дозволяють підняти на якісно 

новий рівень тактичний аспект тренувального процесу. В нашому 

дослідженні цей напрямок виражено в застосуванні відео-посібника з 

мультиплікацією для наочної динамічної ілюстрації тактичних дій та 

взаємодій тенісистів.  Крім того, в нашому дослідженні інтерактивні 

технології містять інтегральний компонент комплексного впливу на 

фізичний, технічний та тактичний розвиток спортменів. 

Таким чином, підготовка тенісистів спирається на системний підхід, 

що є, з одного боку, розширенням даних, представлених в роботах Козіної 

Ж.Л. та Собко І.М. [186; 188; 189], а з іншого боку, вперше отриманими 

даними у тенісі. 

У роботі вперше: 

- визначені показники техніко-тактичної майстерності 

тенісистів 10-12 років; визначено загальну та індивідулаьну факторну 

структуру підготовленості юних тенісистів; виявлено найбільший внесок 

серед усіх факторів техніко-тактичної підготовленості. В загальній структурі 

підготовленості юних тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – 

фактор «Спеціальна фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор 

«Рухливість нервової системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – 

фактор «Короткочасова пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 

фактор - «Сила нервової системи»; 

- виявлено індивідуальну факторну структуру підготовленості юних 

тенісистів, для чого визначено відсоткові значення вираженості кожного 

фактора у кожного спортсмена. В усіх спортсменів спостерігається різна 

вираженість різних факторів, що свідчить про наявність істотних 

індивідуальних відмінностей. Виділено 3 групи тенісистів за допомогою 
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кластерного аналізу. Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть 

об'єднуватися між собою для тренувальних ігор. 

- сформульовані наступні положення інтегральної підготовки юних 

тенісистів: акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з розвитком 

функціональних можливостей та психофізіологічних функцій юних 

тенісистів; індиідуальний підход в інтегральній підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної структури підготовленості; 

оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях згідно результатам 

кластерного аналізу; розробка авторських тактичних схем для поліпшення 

рівня техніко-тактичної підготовленості юних тенісистів; розробка і 

застосування технологій візуалізаціх техніко-тактичних дій для підвищення 

ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної підготовки юних 

спортсменів. 

- розроблена та обгрунтована програма інтегральної підготовки 

юних тенісистів 10-12 років в річному тренувальному циклі із 

застосуванням технологій візуалізації техніко -тактичних дій;  

- розроблено авторський відео-посібник, який передбачає 

застоєння авторських тактичних схем з поєднанням всіх видів 

підготовки юних спортсменів; відео-посібник містить вторські 

мультиплікаційні розробки для наочної динамічної ілюстрації 

тактичних дій тенісистів; 

- обгрунтована технологія застосування різнорівневих мішеней 

та спеціальної стінки з мішенями  у різних вправах, що 

застосовуються в тренувальному процесі тенісистів 10 -12 років; 

- показана ефективність застосування розробленої програми 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10 -12 років із застосуванням 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій з точки зору 

позитивного впливу на рівень фізичної, техніко -тактичної 

підготовленості та показників змагальної діяльності.  

Основні роботи автора за результатами п’ятого розділу: [23; 24; 25; 46; 
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47; 48; 49; 191]. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Виявлено, що, згідно літературним даним, що існує наявність 

проблем в побудові тренувального процесу у тенісі. Найбільша увага 

приділяється аналізу підготовки тенісистів до 10 років, фізичній підготовці 

спортсменів, аналізу біомеханічної структури різних рухів тощо. Проте 

практично не освітленою залишається проблема удосконалення інтегральної 

підготовки 10-12 років із використанням технологій візуалізації техніко-

тактичних дій. Особливого значення набує розробка технологій, які 

дозволяють оптимізувати тренувальний процес, підвищуватити його 

ефективність без збільшення обсягу та інтенсивності навантажень. Однією з 

таких технологій є візуалізація техніко-тактичних дій. Тому актуальним 

завданням є розробка програми тренування, яка передбачає інтегральне 

поєднання різних видів підготовки в єдине ціле та включає в себе 

застосування сучасних технологій візуалізації техніко-тактичних дій 

дозволить оптимізувати тренувальний процес юних тенісистів 10-12 років без 

підвищення обсягу навантажень. 

 2. Виявлено рівень фізичного розвитку, фізичної та техніко-тактичної 

підготовленості юних тенісистів 10-12 років, який відповідає програмним 

вимогам ДЮСШ з тенісу. Здійснена оцінка техніко-тактичної 

підготовленості теніистів 10-12 років до початку експеримента за системою 

«Міжнародний тенісний номер - ITN». За оцінкою загальної кількості 

отриманих даних тенісистами зроблено висновок, що тенісисти віком 10 

років набирають до 100 очок за системою ITN та відповідають 9-10 рівню 

підготовленості, тенісисти 11-12 років отримують до 155 очок у середньому 

та відповідають рівню 8-9.  

3. Визначено загальну та індивідулаьну факторну структуру 
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підготовленості юних тенісистів. В загальній структурі підготовленості юних 

тенісистів фактори були названі таким чином: 1 – фактор «Спеціальна 

фізична і техніко-тактична підготовленість»; 2 – фактор «Рухливість нервової 

системи»; 3 – фактор «Спеціальна витривалість»; 4 – фактор «Короткочасова 

пам’ять»; 5 фактор - «Швидкість складної реакції»; 6 фактор - «Сила 

нервової системи».  

4. Виявлена індивідуальна факторна структура підготовленості юних 

тенісистів, для чого визначено відсоткові значення вираженості кожного 

фактора у кожного спортсмена. В усіх спортсменів спостерігається різна 

вираженість різних факторів, що свідчить про наявність істотних 

індивідуальних відмінностей. Виділено 3 групи тенісистів за допомогою 

кластерного аналізу. Спортсмени, що увійшли до кожної групи, можуть 

об'єднуватися між собою для тренувальних ігор. 

5. Визначено, що тренери з різним стажем роботи та різною 

кваліфікацією використовують у тренувальній та змагальній діяльності 

застарілі методи тестування та оцінювання підготовленості тенісистів. 

Найбільший відсоток тренерів (76%) оцінюють тенісистів за показниками 

змагальної діяльності, що не є об’єктивним показником, 20 % тренерів 

опираються на рейтингову позицію гравця і тільки 4 % опитанних 

використовують у тренувальному та змагальному процесі систему 

оцінювання «Міжнародний тенісний номер - ITN». Це свідчить, що 

більшість фахівців не обізнані щодо нових систем оцінки та тестувань 

підготовленості гравців, нерозвинене методичне та інструментальне 

забезпечення, недостатньо впроваджені нові сучасні технології, і це все 

затримує процес виховання тенісистів. 

6. Сформульовані наступні положення інтегральної підготовки юних 

тенісистів: акцент на техніко-тактичну підготовку в інтеграції з розвитком 

функціональних можливостей та психофізіологічних функцій юних 

тенісистів; індиідуальний підход в інтегральній підготовці юних тенісистів з 

урахуванням індивідуальної факторної структури підготовленості; 
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оптимальне поєднання спортсменів в пари на тренуваннях згідно результатам 

кластерного аналізу; розробка авторських тактичних схем для поліпшення 

рівня техніко-тактичної підготовленості юних тенісистів; розробка і 

застосування технологій візуалізаціх техніко-тактичних дій для підвищення 

ефективності засвоєння та вдосконалення інтегральної підготовки юних 

спортсменів. 

7. Розроблено програму інтегральної підготовки юних тенісистів, яка 

передбачає поєднання різних аспектів тренувального процесу в єдине ціле та 

включає в себе застосування сучасних технологій візуалізації техніко-

тактичних дій для оптимізації тренувально8го процесу юних тенісистів 10-12 

років без підвищення обсягу навантажень Створена та впроваджена у 

навчально-тренувальний процес тенісистів технологія з техніко-тактичної 

підготовки із використанням авторського відео-посібника з анімаційними 

ілюстраціями розроблених тактичних схем згідно індивідуальним 

особливостям спортсменів. Розроблено інтерактивні завдання для тенісистів 

10-12 років, зміст яких направлений на всі компоненти техніко-тактичного 

арсеналу ударів.  

8. Показано ефективність застосування розробленої програми 

інтегральної підготовки юних тенісистів 10 -12 років із застосування 

технологій візуалізації техніко-тактичних дій з точки зору 

позитивного впливу на рівень фізичної, техніко -тактичної 

підготовленості та показників змагальної діяльності : 

- у тенісистів експериментальної групи в результаті проведення 

експерименту достовірно підвищилися усі результати тестування: «глибина 

ударів з відскоку» (з 26 до 31,17 ударів, р<0,005), «глибина ударів з льоту» (з 

19,17 до 32,08 ударів, р<0,001), «точність ударів з відскоку» (з 26,25 до 35,83 

ударів, р<0,005), «подача» (з 22,83 до 34,17 ударів, р<0,05); 

- застосування розробленої програми інтегральної підготовки юних 

тенісистів 10-12 років із застосуванням технологій візуалізації техніко-

тактичних елементів дозволило достовірно покращити показники техніко-
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тактичної підготовленості гравців експериментальної групи порівняно зі 

спортсменами контрольної. У тестах «глибина ударів з відскоку» (на 5 

ударів, р<0,05), «глибина ударів з льоту» (на 11,16 ударів, р<0,001), «точність 

ударів з відскоку» (на 9,08 ударів, р<0,05), «подача» (на 14,92 ударів, 

р<0,005). В експериментальній групі спостерігалось достовірне зниження 

ЧСС при виконанні стандартних вправ (р<0,05) та підвищенням 

інтенсивності тренувальних занять, що свідчить про зростання тактико-

технічної майстерності спортсменів і обумовлено зменшенням технічного 

браку у діях, скороченням пауз у грі та підвищенням кількості виконаних 

ударів у кожному розіграші м’яча. 

- у тенісистів експериментальної групи в результаті проведення 

експерименту достовірно підвищилися результати тестування «стрибок у 

довжину» (з 162,67 см до 179,83 см,  р<0,05) , «бросок н/м’яча 1 кг» (з 8,29 м 

до 10,33 м,  р<0,05), «човниковий біг» (з 14,78 с до 13,91 с, р<0,05), «ловля 

палиці» ( з 7,43 см до 5,26 см, р<0,05), «віяло» ( з 21,71 с до 18,56 с, р=0,000), 

«піднімання тулуба із положення лежачи 1 хв» ( з 38,08 разів до 44,17 разів, 

р<0,05), «згинання розгинання рук в упорі лежачи 30 с» (з 29,33 разів до 

37,17 разів, р<0,05), «тест Купера» (з 2522,50 м до 2838,33 м, р<0,05). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розроблена система підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням 

технологій візуалізації може бути використана тренерами при підготовці 

збірних команд України даної вікової категорії, для спортсменів інших ігрових 

видів спорту, при підготовці дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах, 

тенісних приватних клубах.  

        Центральним елементом нашої програми є проведення тренувальних 

занять з техніко-тактичної підготовки їз використанням анімаційних 

ілюстрацій, які здатні стимулювати тактичне мислення, розвивати здатність 

маскувати і вибирати момент для атак, оцінювати тактичний ризик, 

збільшувати тактичну впевненість запланованим тиском (наприклад, 

активною атакою), розвивати терпіння, розуміти вдалі і невдалі прийоми у 

певних ситуаціях. 

        Тактичні тренування із застосуванням технологій візуалізації тренують 

використовувати уяву гравця і інтелект. Вони включають наступні моделі: 

- автоматичні відповіді на певні ситуації; 

- обмежені можливості або правила в різних ситуаціях (наприклад, 

прийом глибокої подачі кросом, різаний крос ліворуч на бігу, і т.д.); 

- тренування послідовності двох ударів: (наприклад, підрізування і 

свічка, косий удар і глибокий удар в іншу половину корту, глибока 

подача і удар з льоту у відкритий корт, і т.д.). 

До важливих аспектів тактичних тренувань з використанням 

анімаційних ілюстрацій відноситься: 

- примушення гравця практикувати тактичні варіанти: наприклад, «Якщо 

відбувається це, то я роблю це»; 

- примушення гравців використовувати 20% різноманітності, яке вселяє 

невпевненість в суперника, порушує його тактичне передбачення: 
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наприклад, 2 подачі в довжину, за ними - в центр, потім знову 2 в 

довжину; 

- дати гравцеві зрозуміти, які у нього є можливості і обмеження; 

- підкреслення важливості різноманітності і точності подач; 

- використання відео аналізу і спостереження за іншими гравцями; 

- використання вправи на гру в ролі (кумира гравця або ін.), виконуючи 

заплановані розіграші; 

- використання різноманітності в ігрових ситуаціях. 

Рекомендації щодо побудови тренувань із застосуванням 

інтерактивних технологій: 

1. Створюйте відповідні вправи. Використовуйте тактичні 

тренування, які змушують гравця вибирати з багатьох альтернатив. 

2. Створюйте вправи на передбачення (наприклад, розіграші з 

суперником, але без м'яча), потім обговоріть їх виконання з гравцем. 

3. Створюйте відповідні вправи. Беріть найбільш характерні для 

вирішення ваших завдань ситуації із зіграних вашими підопічними матчів 

або з відеозаписів. Обігравати ситуації «шматочків сету». 

4. Організовуйте тренувальні сети і гри проти різних суперників. 

Змінюйте систему рахунку, щоб підкреслити тактичні успіхи. 

5. Використовуйте відеоаналіз зіграних матчів і графічні методи. 

6. Поєднуйте різні тактичні цілі ударів (підготовчий, виграшний, 

контрудари) в п'яти ігрових ситуаціях (подача, прийом, гра на задній лінії, 

вихід до сітки, гра біля сітки). 

7. Використовуйте вправу з 4 ударами в розіграші: 

- після подачі - активний удар з відскоку (переважно праворуч); 

- подача і перший удар з льоту у глибину корту; 

- прийом і обвідний (або свічка); 

- атакуючий прийом і удар з льоту (або смеш). 

8. Підлаштовання тактичних вправ відповідно до покриття: (тверде: 6; 

грунтове: 8 ударів у вправі). 
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9. У вправах з великою кількістю м’ячей, змінювати всі можливі 

характеристики (висоту, швидкість, кручення) накинутого м'яча і обов'язково 

встановіть зворотний зв'язок, що б повідомити про результати ударів вашим 

гравцям. 

Рекомендації щодо застосування тактичних вправ: 

1. Заохочуйте розвиток навичок вирішення завдань і прийняття рішень: 

• Грати матч, якщо один гравець виграє 3 м'ячі поспіль, він виграє гру. 

• Якщо гравець виграє перший м'яч в грі, рахунок - 30-0. 

• Гра на 11 м'ячів. Два гравці грають на рахунок. Гравець, який подає 

подачу, повинен виграти м'яч за 11 ударів. Якщо це зроблено, то він може 

подавати з кращого боку і повинен виграти наступне очко за 10 ударів. Якщо 

він втрачає очко, подача переходить іншому гравцеві, який повинен виграти 

очко до того, як зіграно 11 ударів. Продовжувати до тих пір, поки гравець не 

виграє очко за один удар. 

2. Вправи для якісної атаки: 

• Гравці грають розіграші. Область тренування зменшена до половини 

корту для парної гри і гравцям не дозволяється заходити за задню лінію. 

• Гравці грають розіграші. Вони повинні намагатися бити в верхній 

точці відскоку. 

• Гравці грають розіграші. Гравець 1 подає і грає зльоту, а гравець 2 

повинен прийняти в певну точку. 

• Гравці грають розіграші. Гравець 1 різко атакує, і повинен зіграти 

зльоту другим ударом. Обмін ударами. Вони повинні зробити кожен 

наступний удар сильніше, ніж попередній, поки не досягнута точка нестачі 

контролю. Потім почати все знову. 

• Обмін ударами. Можна використовувати систему самооцінки, 

наприклад, від 1 до 10, щоб описати швидкість, з якою гравець вдарив по 

м'ячу. 
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1 121 126 133 138 140 141 148 145 152 154 155 157 156 150 152 154 2201 147 157 

2 120 124 139 145 146 150 153 151 150 152 154 152 150 151 150 153 2220 148 153 

3 119 122 128 132 136 137 138 139 140 137 138 139 140 139 137 136 2038 136 140 

4 122 125 136 137 136 137 138 136 135 134 130 135 136 137 136 132 2020 135 138 

5 123 129 139 145 146 147 149 148 145 148 150 148 149 147 146 142 2178 145 150 

6 118 125 135 139 141 149 152 160 165 163 160 162 160 162 160 159 2292 153 165 

7 120 130 142 145 148 152 155 160 163 166 162 160 165 163 162 160 2333 156 166 

8 122 128 132 138 145 150 152 158 163 164 167 166 165 164 164 163 2319 155 167 

9 123 132 136 142 146 151 158 162 164 165 166 168 167 166 165 165 2353 157 168 

10 121 136 148 162 175 170 170 165 161 168 172 173 172 173 170 168 2483 166 175 

11 120 130 145 159 174 182 180 178 176 174 178 180 176 172 174 178 2556 170 182 

12 119 125 134 145 154 160 161 163 160 160 158 157 160 155 157 154 2303 154 163 
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1 118 128 140 144 156 143 150 152 148 146 145 146 147 143 144 145 2177 145 156 

2 120 125 138 140 146 148 154 150 151 150 148 146 147 145 145 144 2177 145 154 

3 122 135 135 140 139 142 141 133 138 135 139 140 138 137 136 136 2064 138 142 

4 123 127 131 139 145 148 148 148 146 145 145 144 143 143 142 142 2136 142 148 
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6 120 128 135 142 145 148 152 154 154 154 153 152 152 152 151 150 2222 148 154 

7 118 125 138 148 155 162 170 175 174 173 172 172 171 170 170 170 2445 163 175 

8 119 126 136 146 152 160 165 168 172 170 172 171 170 168 168 168 2412 161 172 

9 121 131 138 148 153 161 168 169 171 173 172 172 170 169 168 167 2430 162 173 

10 122 130 139 140 155 158 165 170 174 178 182 180 175 170 172 170 2458 164 182 

11 120 126 136 154 165 175 182 186 188 184 182 181 183 181 183 181 2587 172 188 

12 119 128 135 145 155 168 169 170 171 171 172 170 169 170 168 168 2429 162 172 
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Продовження 

С
п
о
р
тс
м
ен

 

Б
л
о
к
 

 

 

Хвилина тренування 

 

Загальна 

кількість 

серцевих 

скорочень, 

N 

Середнє 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рср, 

ударів/хви-

лина 

Максимальне 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рmax, 

ударів/хви-

лина 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Частота серцевих скорочень, рі, ударів/хвилина 

 

 

 

 

 

 

3 

1 118 127 135 147 155 152 150 154 152 151 150 149 150 148 147 147 2214 148 155 

2 120 130 142 146 148 150 154 152 151 151 150 148 148 149 149 148 2216 148 154 

3 122 127 129 133 134 137 135 135 134 132 133 135 136 132 133 134 1999 133 137 

4 121 128 133 138 140 141 141 142 141 140 140 139 140 141 140 141 2085 139 142 

5 119 125 128 130 133 137 138 139 140 138 139 138 137 137 136 137 2032 135 140 

6 120 128 135 137 141 145 146 148 147 147 148 147 146 146 147 146 2154 144 148 

7 122 130 138 145 148 152 155 160 162 163 162 161 162 161 162 161 2322 155 163 

8 121 131 139 148 150 154 158 162 164 164 164 163 163 162 161 162 2345 156 164 

9 120 132 140 149 154 156 160 163 164 165 164 164 165 163 163 164 2366 158 165 

10 119 125 131 139 145 149 155 162 168 170 171 170 169 170 168 168 2360 157 171 

11 118 130 139 148 158 165 171 175 174 173 172 171 174 174 175 174 2473 165 175 

12 120 129 136 142 146 152 158 162 164 166 168 167 163 164 161 160 2338 156 168 

 

 

 

 

 

 

4 

1 121 125 137 146 150 155 158 159 159 158 160 159 160 154 157 156 2293 153 160 

2 122 128 129 135 138 140 147 152 159 162 161 160 161 160 158 157 2247 150 162 

3 122 130 138 140 142 140 141 142 140 141 142 141 142 140 139 140 2098 140 142 

4 120 128 135 139 139 140 139 137 136 135 131 136 138 139 137 137 2046 136 140 

5 121 126 131 139 146 152 158 163 167 166 165 164 161 157 157 157 2309 154 167 

6 122 125 132 142 148 153 159 165 167 168 168 168 166 165 162 161 2349 157 168 

7 123 130 135 140 145 150 158 164 168 168 169 168 167 166 165 163 2356 157 169 

8 123 129 137 142 148 152 155 158 162 163 163 165 165 164 161 162 2326 155 165 

9 121 128 129 141 150 158 165 170 170 168 165 168 166 167 165 164 2374 158 170 

10 120 125 138 148 156 167 172 171 172 168 167 166 165 165 166 167 2413 160 172 

11 119 135 148 159 172 180 175 178 177 180 179 175 174 178 176 175 2561 171 180 

12 120 138 139 148 155 156 163 165 164 163 161 160 162 163 164 160 2361 157 165 
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Продовження 

С
п
о
р
тс
м
ен

 

Б
л
о
к
 

 

 

Хвилина тренування 

 

Загальна 

кількість 

серцевих 

скорочень, 

N 

Середнє 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рср, 

ударів/хви-

лина 

Максимальне 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рmax, 

ударів/хви-

лина 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Частота серцевих скорочень, рі, ударів/хвилина 

 

 

 

 

 

 

5 

1 121 125 130 132 146 155 161 163 160 162 161 160 159 158 157 160 2289 153 163 

2 122 128 138 148 155 162 165 164 160 162 163 162 162 160 160 158 2347 156 165 

3 120 126 131 133 138 140 142 145 144 140 142 141 140 143 142 143 2090 139 145 

4 120 128 133 135 140 143 145 146 147 148 145 146 147 148 147 146 2144 143 148 

5 119 125 130 140 145 155 150 152 150 151 153 150 148 150 152 154 2205 147 155 

6 120 129 138 145 152 154 157 155 154 156 157 155 150 152 155 154 2263 150 157 

7 121 130 140 148 156 160 162 165 167 169 167 166 160 165 167 166 2388 159 169 

8 120 132 144 148 158 162 164 168 168 169 170 169 168 167 167 169 2423 162 170 

9 122 130 140 147 155 158 160 163 165 155 160 168 167 166 165 164 2363 158 168 

10 123 134 138 145 157 162 168 172 170 168 170 168 171 167 169 168 2427 162 172 

11 122 136 150 158 168 182 172 175 178 180 179 170 175 172 174 176 2545 170 182 

12 120 124 134 144 155 156 160 161 161 162 158 157 160 160 161 162 2315 154 162 

 

 

 

 

 

 

6 

1 119 123 129 137 142 146 148 152 155 157 156 155 150 148 152 150 2200 147 157 

2 120 126 128 136 142 148 155 158 156 154 152 150 154 156 154 152 2221 148 158 

3 121 124 128 138 144 148 146 144 146 144 145 144 146 146 144 144 2131 142 148 

4 119 127 135 140 145 148 152 150 148 148 149 150 151 150 149 148 2190 146 152 

5 120 130 136 142 148 154 156 158 160 159 155 156 157 155 156 157 2279 152 160 

6 122 132 142 148 152 156 162 166 168 169 170 170 170 170 166 168 2409 161 170 

7 119 130 144 150 155 165 170 172 174 174 174 175 173 171 170 170 2467 164 175 

8 120 131 148 157 160 164 168 174 175 175 176 176 176 175 170 172 2497 166 176 

9 122 132 150 162 170 174 175 175 175 176 176 177 177 177 177 176 2549 170 177 

10 120 134 154 168 176 178 182 184 180 180 180 182 182 182 180 180 2622 175 184 

11 121 135 150 172 184 192 186 186 188 190 188 186 190 192 190 191 2720 181 192 

12 120 126 140 152 160 166 173 170 170 171 172 170 170 168 166 166 2440 163 173 
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Продовження 

С
п
о
р
тс
м
ен

 

Б
л
о
к
 

 

 

Хвилина тренування 

 

Загальна 

кількість 

серцевих 

скорочень, 

N 

Середнє 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рср, 

ударів/хви-

лина 

Максимальне 

значення 

частоти 

серцевих 

скорочень, 

рmax, 

ударів/хви-

лина 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Частота серцевих скорочень, рі, ударів/хвилина 

 

 

 

 

 

 

7 

1 120 130 142 148 155 158 156 157 150 155 154 152 150 155 156 154 2272 151 158 

2 121 129 143 149 159 155 156 157 152 157 156 155 151 154 154 153 2280 152 159 

3 122 125 130 140 142 140 140 140 138 138 133 136 138 136 137 137 2050 137 142 

4 121 128 135 138 142 144 146 146 146 146 144 144 142 142 142 142 2127 142 146 

5 122 130 140 148 150 152 154 155 157 156 157 156 155 154 154 153 2271 151 157 

6 122 132 141 147 154 156 156 157 157 158 158 158 158 152 153 152 2289 153 158 

7 120 133 140 148 150 154 155 158 160 162 163 164 164 164 164 164 2343 156 164 

8 119 128 134 138 142 148 153 158 162 164 165 165 165 164 164 165 2315 154 165 

9 118 126 155 139 140 150 155 156 160 163 165 166 166 166 166 166 2339 156 166 

10 119 124 128 135 142 152 162 170 170 170 170 165 160 160 165 165 2338 156 170 

11 120 134 148 159 165 178 170 175 174 170 172 176 176 174 170 168 2509 167 178 

12 121 130 141 152 154 156 158 158 160 160 158 155 150 155 156 158 2301 153 160 

 

 

 

 

 

 

8 

1 122 128 136 146 150 154 158 160 162 164 164 164 162 163 162 163 2336 156 164 

2 120 129 135 145 152 156 160 166 164 164 165 166 165 166 165 166 2364 158 166 

3 119 125 135 140 142 146 146 146 145 142 140 145 142 141 145 143 2123 142 146 

4 121 128 139 144 146 150 152 150 150 152 150 151 151 152 150 150 2215 148 152 

5 122 127 134 144 154 158 160 160 162 160 160 160 162 162 162 162 2327 155 162 

6 121 130 145 150 154 158 160 162 162 164 164 163 163 163 162 160 2360 157 164 

7 122 132 147 152 160 162 164 166 168 168 170 170 170 170 170 170 2439 163 170 

8 123 130 145 150 158 164 168 170 170 170 171 171 171 170 171 170 2449 163 171 

9 121 132 147 153 159 165 166 167 168 170 171 172 172 172 172 172 2458 164 172 

10 122 133 148 154 160 166 167 168 170 173 173 173 173 172 173 173 2476 165 173 

11 121 135 150 162 172 180 182 185 180 182 183 184 180 182 181 182 2620 175 185 

12 122 128 138 148 154 162 162 162 162 160 160 160 158 158 158 158 2328 155 162 

 

 



235 
 

ДОДАТОК В 

Відповідність частоти серцевих скорочень у спортсменів експериментальної групи інтенсивності 

навантаження 

Спортсмен експериментальної групи 1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота серцевих скорочень, рі, ударів/хвилина 

 

Частота серцевих скорочень у спокої,  

 ударів/хвилина 

 

72 

 

82 

 

78 

 

80 

 

70 

 

68 

 

72 

 

66 

Середнє значення частоти серцевих 

скорочень при виконанні вправ    

блоку 11, ударів/хвилина 

 

170 

 

172 

 

165 

 

171 

 

170 

 

181 

 

167 

 

175 

 

 

 

Інтенсивність 

навантаження у 

процентному 

співвідношенні  

до максимального 

значення, 

% 

0 – 10 72-82 82-91 78-87 80-89 70-80 68-79 72-82 66-77 

10 – 20 82-92 91-100 87-95 89-98 80-90 79-91 82-91 77-88 

20 – 30 92-101 100-109 95-104 98-107 90-100 91-102 91-101 88-99 

30 – 40 101-111 109-118 104-113 107-116 100-110 102-113 101-110 99-110 

40 – 50 111-121 118-127 113-122 116-126 110-120 113-125 110-120 110-121 

50 – 60 121-131 127-136 122-130 126-135 120-130 125-136 120-129 121-131 

60 – 70 131-141 136-145 130-139 135-144 130-140 136-147 129-139 131-142 

70 – 80 141-150 145-154 139-148 144-153 140-150 147-158 139-148 142-153 

80 – 90 150-160 154-163 148-156 153-162 150-160 158-170 148-158 153-164 

90 – 100 160-170 163-172 156-165 162-171 160-170 170-181 158-167 164-175 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


