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Анотація. Розглядається проблема необхідності впровадження інформаційних технологій в різні види спорту. Тактична підготовка футбо-
лістів за допомогою засобів інформаційних технологій вже використовується в багатьох ведучих футбольних командах світу. Використання 
подібних програм в Україні ще не знайшло належного застосування. Визначені основні параметри тактичної підготовки футболістів. Вони 
були враховані при розробці комп’ютерної програми. Програма дозволяє моделювати необхідні ігрові ситуації і дії гравців команди (своїй 
і суперника).
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Аннотация. Тарасенко Д.А., Подоляка О.Б. Использование компьютерной программы для тактической подготовки футболистов. 
Рассматривается проблема необходимости внедрения информационных технологий в разные виды спорта. Тактическая подготовка футбо-
листов с помощью средств информационных технологий уже используется во многих ведущих футбольных командах мира. Использование 
подобных программ в Украине еще не нашло надлежащего применения. Определены основные параметры тактической подготовки футбо-
листов. Они были учтены при разработке компьютерной программы. Программа позволяет моделировать необходимые игровые ситуации 
и действия игроков команды (своей и соперника).
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная программа, тактика, футбол, моделирование.
Annotation. Tarasenko D.O., Podolyaka O.B. Use computer program for tactical preparation of footballers. The problem of necessity of 
introduction of information technologies in different kinds of sports is considered. Tactical preparation of football players with the help of means of 
information technologies is already used in many leading soccer teams of the world. Use of similar programs in Ukraine has not found proper applica-
tion yet. Key parameters of tactical preparation of football players are defi ned. They have been taken into account by development of the computer 
program. The program allows to model necessary game situations and actions of players of a team (the and the contender).
Key words: information technologies, computer program, tactic, football, design.
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Вступ.
В останні роки спостерігається підвищений ін-

терес учених і практиків до вивчення змагальної ді-
яльності спортсменів (Б.Н. Шустін, 1983, 1985, 1994, 
1995; B.C. Келлер, В.М. Платонов, 1987, 1993, 1997; 
G. Stiehler, G Konzag, H. Dobler, 1988; Л.П. Матвєєв, 
1993, 1999 та ін.). На прикладному рівні найбільше 
поширення одержало вивчення змагальної діяльнос-
ті на основі розподілу її на частини, часові відрізки 
або техніко-тактичні варіанти з використанням різно-
го ступеня деталізації з наступною їх оцінкою (Л.П. 
Матвєєв, 1977, 1991; В.М. Платонов, 1986, 1997; М.А. 
Годік, 1988; B.C. Келлер, 1993, 1995; Є.П. Волков, 
2001, 2002 та ін.). Разом з тим, підвищення результа-
тивності змагальної діяльності вимагає подальшого 
удосконалення не тільки наукових основ теорії та ме-
тодики спорту, але і засобів підготовки спортсменів до 
змагань. Інтенсивна розробка даного напрямку дослі-
джень у спортивній науці (Л.П. Матвєєв, 1976 - 1999; 
В. Barth, 1977, 1994; В.М. Платонов, 1980, 1993, 1997; 
Б.Н. Шустін, А.А. Новиков, 1985 - 1995; B.C. Келлер, 
1987, 1993, 1995, 1997; О.І. Камаєв, 2001 та ін.) до-
зволяє успішно вирішувати питання організації та 
проведення змагань, значимості критеріїв змагальної 
діяльності. 

Важливу роль у зазначеному процесі відіграють 
інформаційні технології, які сприяють вдосконаленню 
техніко-тактичної майстерності спортсменів [1, 2]. 

У зазначених роботах досить ґрунтовно вивче-
ні питання техніки виконання елементів, методики 
навчання та тренування, розвитку спеціальних якос-
тей, застосування різноманітних засобів тренування. 
Серед останніх важливу роль відіграють комп’ютерні 
програми тактичної підготовки спортсменів в ігрових 
видах спорту і зокрема у футболі. Разом з тим, підви-
щення техніко-тактичної підготовки футболістів є од-
нією з важливих проблем теорії і практики спортив-
них ігор, але праці, в яких розглядають цю проблему, 
не повністю розкривають всі необхідні аспекти [3-5].  
Комп’ютерні програми широко поширені і використо-
вуються в багатьох ведучих командах світу. Серед них 

найпоширенішими є такі: TurboStats 14.0 Baseball/
Softball, TurboStats 8.0 Basketball, TurboStats 4.0 Foot-
ball, StatTrak for Volleyball, StatTrak for Baseball / Soft-
ball. Проте, використання подібних програм на Україні 
ще не знайшло належного застосування. Основною 
перепоною є відсутність практичних рекомендацій 
щодо їх використання та складність роботи з ними.

Робота виконана згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за темами 1.2.4 «Науково-методичні 
основи використання інформаційних технологій 
при підготовці фахівців галузі фізичної культури та 
спорту» (номер державної реєстрації 0106U011994).

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у розробці комп’ютерної 

програми тактичної підготовки футболістів та реко-
мендацій щодо її використання.

Завдання дослідження:
1. Розробити інформаційну модель тактичної 

підготовки футболістів.
2. Розробка комп'ютерної програми для вдоско-

налення тактичної підготовки футболістів.
Результати дослідження.
Комп'ютерна програма тактичної підготовки 

футболістів розроблена у середовищі програмування 
Delphi 6. 

Розробка комп'ютерної програми розділилася 
на такі етапи:

Визначення вимог до програми.1. 
Розробка інтерфейсу користувача програми.2. 
Написання початкового коду програми.3. 
Відладка програми.4. 

В результаті аналізу тактичної підготовки 
футболістів були сформульовані наступні вимоги до 
комп'ютерної програмі:

Програма складена з урахуванням футбольних 1. 
правил.
Існує розділення гравців по ігрових амплуа.2. 
Врахована можливість пересування позначень 3. 



149

гравців по полю з м'ячем і без нього.
Є можливість моделювання стандартних поло-4. 
жень.
Простота інтерфейсу призначеного для користува-5. 
ча.
Інтерфейс взаємодії людини з технічним засо-

бом складається з апаратно-програмного комплексу. 
Апаратно-програмний комплекс забезпечує виконан-
ня наступних функцій:

перетворення даних в апаратно-програмному • 
комплексі інтерфейсу користувача, в інформаційні 
моделі, що відображаються на моніторі;
регенерація інформаційних моделей;• 
перетворення дій людини-оператора в дані, які ви-• 
користовуються системою управління.
Головне вікно (рис.1) програми містить ко-

манди:
Почати;- 
Очистити;- 
Вихід.- 

Рис.1. Головне вікно програми

При натисненні кнопки «почати» з'являється 
вторинне вікно (рис.2), в якому ведеться вся подаль-
ша робота. 

Після натиснення кнопки «почати» перед ко-
ристувачем з'являється футбольне поле з повною роз-
міткою і позначення гравців двох команд.

Рис.2. Робоче вікно програми

Після входу в програму ми можемо пересувати 
гравців по полю.

Переміщення гравців здійснюється наведенням 
курсору комп'ютерної миші з натисненням лівої клаві-
ші на потрібне позначення гравця. Подальше перемі-

щенням курсору в задане місце поля і повторне натис-
нення лівої клавіші дозволяє перемістити позначеного 
гравця в нове положення.

Після виділення гравця в нижній частині про-
грами можна спостерігати номер гравця (рис.3). 

Рис.3. Пересування позначок гравців без м’яча

Гравець кожної з команд може пересуватися з 
м'ячем (рис. 4).

Рис. 4. Переміщення гравця з м'ячем

У програмі можна передавати м’яч від гравця 
до гравця, як показано на рис. 5 (м’яч передав гравець 
№11 гравцеві №10). 

Рис. 5. Передача м'яча

Передача м’яча позначається лінією від гравця, 
який передає м’яч приймаючому гравцеві. Після кож-
ної передачі малюватиметься лінія. Якщо ліній після 
передач дуже багато, то їх можна прибрати кнопкою 
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«Очистити». 
Для того, щоб гравці повернулися на початко-

ве розташування, потрібно натиснути кнопку «Поча-
ти». 

На рис. 6 - 9 зображені стандартні положення 
у футболі. Тренер за допомогою програми може по-
яснювати переміщення гравців при стандартних ситу-
аціях.

Програма має кнопку «Вихід» при натисненні 
якої відбувається вихід з програми.

Рис. 6. Стандартна ситуація кутовий удар

Рис. 7. Стандартна ситуація штрафний удар

Рис. 8. Стандартна ситуація пенальті

Рис. 9. Стандартна ситуація вільний удар

Висновки. 
Таким чином, нами були визначені основні па-

раметри тактичної підготовки футболістів, які були 
нами враховані при розробці комп’ютерної програми. 
Дана програма дозволяє моделювати необхідні ігрові 
ситуації і дії гравців команди (своїй і суперника).

Ефективність системи управління змагальною 
діяльністю в футболі залежить від: загального аналізу 
змагальної діяльності команд по 11 показниках; зби-
рання даних змагальної діяльності супротивника – по 
10; аналіз дій суперника – по 38, своєї команди – по 
84; застосування баз даних команд – по 52; методики 
складання плану гри з наступним моделюванням умов 
змагальної діяльності – по 17 показниках.

Розроблена нами методика підготовки тренерів 
до оперативного управління змагальною діяльністю 
підвищує ефективність ігрових дій команд у серед-
ньому на 9,0%.

Перспектива подальших досліджень пов'язана 
з розширенням можливості програми за рахунок під-
ключення бази даних з набором стандартних тактич-
них схем розташування гравців. Планується залучення 
футбольних арбітрів для аналізу їх професійної діяль-
ності. Окрім цього є можливість розглянути комплекс 
програм для тактичної підготовки для інших ігрових 
видів спорту.
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