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2. Внедрение  отдельных новых видов физкультурно-спортивной 
деятельности в учебно-воспитательный процесс учебного заведения как 
средство   приобщения   молодежи  к ЗОЖ с учетом  её  способностей, потребностей и интересов. 
3. Творческое использование инновационных технологий в обу-чающей оздоровительной деятельности будущего 

специалиста. 
Таким образом следует отметить, что изложенные представления о культуре здоровья - это лишь некоторые ее 

вехи. Недельный объем физической нагрузки складывается из времени, потраченного на занятия утренней гимнастикой, 
производственной гим¬настикой, на занятия физическими упражнениями в учебном расписании, спортивной секции или 
группе "Здоровье", на самостоятельное занятие в свободное время. 

Бережное отношение к собственному здоровью требует от каждого человека соблюдения режима сна. Для 
студенческой молодежи характерно в большинстве случаев несоблюдение такого режима, что и является причиной 
развития невротических состояний, переходящих затем в хро¬нические заболевания. Взрослому человеку необходимо 
спать не менее 7-8 часов в сутки. Восстановление сил и физиологического равновесия во время нормального ночного сна 
не может быть компенсировано никакими другими способами. И.П. Павлов назвал сон "выручателем нервной системы". 

Здоровый образ жизни - это показатель высокой культуры моло-дежи, сознательного отношения к собственному 
здоровью. Будущий вы-пускник - специалист должен быть образцом здоровья. 

ВЫВОДЫ  
1. Обеспечение качественного уровня практической и теоретической  подготовки студентов помогает решать 

проблему сбалансированного физического и психофизического состояния обучающихся до требуемого учебной 
программой уровня. Этим обеспечивается динамическое взаимовлияние повышенной физической подготовленности и 
улучшением психоэмоционального состояния студентов, что приводит к созданию благоприятных условий для успешного 
индивидуального физического развития. 

2. Информация, полученная в наших исследовганиях, подтверждает целесообразность дальнейших разработок 
по совершенствованию педагогического процесса, направленного на качество преподавания физического воспитания, а 
также нацеленного на улучшение состояния здоровья студенческой молодёжи. 

3. Проведенные исследования на современных этапах формирования культуры здоровья в системе просвещения, 
позитивно влияют на физическое состояние студентов. Сохранение высокого физического состояния организма 
студентов возможно только лишь при условии систематических наблюдений за динамикой физического развития.   

4. Занятия физической культурой и спортом на протяжении всего учебного года способствуют улучшению морфо – 
функциональных показателей студентов. 
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КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ПРОГРАМИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ 

  
Анотація. Встановлені шляхи підвищення якості навчального процесу студентів-спортсменів з 

використанням інноваційних інформаційних технологій. У дослідженні приймали участь 360 студентів академії 
фізичної культури. Розроблені та впроваджені комп’ютерні навчальні та контролюючі програми з дисциплін 
інформаційного профілю. 

Ключові слова: комп’ютер, навчання, тест, контроль, оцінка, програма, спорт, фізичне виховання, студенти. 
 
Аннотация. Филенко Л.В. Компьютерные обучающие и контролирующие программы в физическом 

воспитании и спорте.  
Определены пути повышения качества учебного процесса студентов-спортсменов с использованием 

информационных технологий. В исследовании принимали участие 360 студентов академии физической культуры. 
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Разработаны и внедрены компьютерные обучающие и контролирующие программы по дисциплинам 
информационного профиля.  

Ключевые слова: компьютер, обучение, тест, контроль, оценка, программа, спорт, физическое воспитание, 
студент. 

Annotation. Filenko L.V. Computer training and monitoring programs in physical education and sport.  
Established ways to improve the quality of educational process of students-athletes using of innovative information 

technologies. The study involved 360 students of the Academy of Physical Culture. Developed and implemented computer training 
and monitoring programs on the subject of informatics. 

Computer training and control system is a new direction of development of information support training university sports 
profile.  

The purpose of research is the development and implementation of information means of training and control of knowledge 
of students of higher educational institutions of physical training in the disciplines of information profile.  

Method created using software is that computer training program can be used in class as evident demonstration of 
educational material – visualization.  

In workshops teacher records each student, tester knowledge in the discipline, subject chooses classes individually for 
each student – individualization computer training.  

Based on the survey it was found a high level assessment of respondents' computer program - 40% of respondents. We 
discovered the positive and negative aspects of our computer program. Upgraded the program, which allowed her to further 
implementation of the learning process of students. The growth rate of knowledge of students in computer studies found 7.6% 
compared to traditional methods of presenting educational material. 

Key words: computer, education, test, monitoring, evaluation, program, physical education, sport, student. 

Постановка проблеми. Підготовка фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України 
стикається з багатьма проблемами підвищення якості навчання. Зменшення годин аудиторної роботи та підвищення вимог 
до самостійного опанування студентами навчального матеріалу вимагає розробки та впровадження нових методик 
побудови навчального процесу. Міжнародний досвід провідних університетів світу вказує на необхідність використання 
інформаційних навчальних систем і технологій [14, 20].  

Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи є новим напрямком розвитку інформаційного забезпечення 
підготовки студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю. Для якісної розробки алгоритмів використання 
інноваційних програм необхідно мати базову підготовку як в галузі фізичного виховання та спорту, так і з інформаційних 
технологій. Одним із напрямків підготовки студентів в академії фізичної культури є спеціалізації «Інформаційне 
забезпечення фізичного виховання та спорту».  

Наукові дослідження з розробки та використання інформаційних засобів навчання та контролю виконуються в 
рамках фундаментальної теми «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців 
з фізичного виховання та спорту» (№ держреєстрації: 0113U001207).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На базі Харківської  державної академії фізичної культури (Aghyppo 
О.Y., Shesterova L.E., 2015) ведеться активне впровадження сучасних інноваційних технологій підготовки фахівців 
фізичного виховання та спорту з використанням інформаційних технологій навчання [1]. Під керівництвом професора 
Ашаніна В.С. на кафедрі інформатики та біомеханіки розроблено комплексний пакет комп’ютерних програм навчального, 
контролюючого та психодіагностичного профілю [2]. Також аналогічні розробки ведуться і в інших навчальних закладах 
спортивного профілю. Київськими вченими розроблено інтерактивний комплекс «Brainteaser» (Byshevets N.G., (2011)) [3], 
для вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в оздоровчій фізичній культурі» − гіпермедійне інформаційне 
середовище (Kashuba V.O., Yukhno Y.О., Khmelnitska І.V. (2012)) [9]. Луганськими вченими досліджуються основні 
принципи формування інформаційного середовища навчання в галузі фізичного виховання та спорту (Dragnev Y.V. (2012)) 
[6]. Львівськими дослідниками представлено електронний інформаційний ресурс на веб-сайтах спортивних університетів, 
створено електронний бібліографічний покажчик (Svistelnyk І.R. (2015)) [10]. В дослідженнях Харківських вчених (Filenko 
L.V., 2007) [11] встановлено, що використання інформаційних технологій сприяє оптимізації навчального процесу у 
студентів університетів фізичної культури.  

Японські Chun-Yi Lin, Ya-Huei Lu, Mina Min (2015) [12] та китайські  Hwang G.J., Chang H.F. (2011) [14] вчені пишуть, 
що в університетах потрібно використовувати  мультимедійні технології для проведення лекцій, лабораторних і 
самостійних занять. До мультимедійних засобів навчання Niva Wengrowicz, (2014) [18] відносить різні типи завдань. Lane 
Fischer, John HiltonIII, T.Jared Robinson, David A. Wiley (2015) [15] говорять, що правильно підібрані інтерактивні  засоби  
навчання дозволяють підвищити якість вивчення нового матеріалу. Liesje De Backer, Hilde Van Keer, Martin Valcke (2015) 
[16] пишуть, що студенту при виконанні комп’ютерних контрольних завдань може надаватися додаткова інформація. На 
думку Natalie Barker-Ruchti, Steven B. Rynne & Jessica Lee (2016) [19] комп’ютерна навчальна програма необхідна для 
успішного навчання студента та досягнення високих спортивних результатів.  

Бойченко Н.В., Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В., (2016) [5] та Дырдин Е.В., (2013) [7], зазначають, що при розробці 
комп’ютерних навчальних засобів слід спиратися на сучасні досягнення з різних галузей наук: педагогіка, психологія, 
інформаційні технології, фізичне виховання та спорт. Караванова Т.П., (2012) [8] систематизувала використання 
комп’ютерів в навчальному процесі та визначила методику використання навчальних програмних засобів. Борисюк О.Б., 
(2013) [4] виділив основні педагогічні завдання, які вирішуються за допомогою комп’ютерних навчальних програм. 
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Переяславська С.О., (2015) розкриває основні етапи розробки електронних навчальних посібників, обґрунтовує їх 
структуру.  

На основі проведеного літературного аналізу ми вважаємо, що використання комп’ютерних навчальних програм на 
лекціях, лабораторних і практичних робах дозволяє знайти оптимальні шляхи побудови навчального процесу у студентів 
спортивних університетів.   

Метою наукового дослідження є розробка та впровадження інформаційних засобів навчання та контролю рівня 
знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури з дисциплін інформаційного профілю.  

Матеріал та методи дослідження. Для проведення наукових досліджень використовувалася такі методи 
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел (контент аналіз електронних ресурсів науково-
метричних баз даних  Scopus и Thomson Reuters, Web of science; аналіз монографій, дисертації, наукових статей); 
педагогічне спостереження (відвідування занять; розробка навчального матеріалу); анкетування студентів та викладачів 
щодо використання комп’ютерних навчальних та контролюючих програм; методи інформаційного моделювання та 
програмування (написання комп’ютерної програми у середовищі Delphi); педагогічний експеримент (констатуючий базовий 
рівень знань та формуючий нові знання у студентів); методи математичної статистики (перевірка статистичних гіпотез, 
кореляційний та факторний аналіз, виявлення коефіцієнтів асоціації та контингенції). 

У дослідженні приймали участь 360 студентів академії фізичної культури, які навчаються за різними спортивними 
спеціалізаціями.  Дослідження тривало протягом навчального року та включало в себе етапи констатуючого та 
формуючого експерименту. 

Результати дослідження. В рамках проведених досліджень було розроблено комп’ютерну навально-
контролюючу програму. Програма була створена на мові програмування Pascal та реалізована в середовищі Delphi 7.0. 
При запуску програми на екрані з’являється вікно вітання, у якому можна обрати мову навчання (українська, російська, 
англійська). Головне вікно розробки, представлене на рисункові 1, містить титульну сторінку та файл реєстрації студентів. 
Вся інформація про навчальну діяльність записується у окремі для кожного студента файли, які можна відкрити лише з 
паролем, що забезпечує захист індивідуальних даних.  

Навчальний модуль представлений у вигляді покрокового викладу навчального матеріалу із використанням 
графічних зображень, малюнків, відеороликів, анімацій, гіперпосилань, глосарію. Контролююча частина програми має 
вигляд комп’ютерного тесту, представленого трьома варіантами рівнозначних завдань по 30 питань кожний. Після 
проходження тесту програма надає інформацію про кількість вірних відповідей та виставляє оцінку. 

 

                                
  Рис. 1. Головне вікно навчально-контролюючої програми 

 
Використання ресурсів програми Borland Delphi дозволило створити комплексний програмний продукт, який 

побудовано за алгоритмом, представленим на рисункові 2. Методика використання створеного програмного продукту 
полягає у тому, що комп’ютерну навчально-контролюючу програму можна застосовувати на лекціях у якості наглядної 
демонстрації навчального матеріалу як окремо, так і вставленою у презентацію – візуалізація даних. На практичних 
заняттях викладач реєструє кожного студента, проводить попереднє тестування рівня знань з дисципліни, вибирає тему 
заняття індивідуально для кожного студента – індивідуалізація комп’ютерного навчання. При груповому проведенні 
практичних занять викладач використовує елементи програми для закріплення окремих частин навчального матеріалу – 
диференціювання комп’ютерного навчання. При самостійній роботі студент обирає тему на власний розсуд та переходить 
по блокам навчально-контролюючою програми через гіперпосилання – управління самостійним комп’ютерним навчанням. 

Контроль навчального матеріалу може бути попереднім, поточним та підсумковим. Він варіюється рівнем 
складності питань, їх кількістю, валідністю та критеріями оцінки. Контроль може бути застосованим як на окремому занятті 
в рамках модульного контролю чи іспиту, так і в поточному навчальному занятті. Вся інформація про навчальну діяльність 
студента записується у його власний файл, доступ до якого має лише користувач програми або адміністратор. Викладач 
може переглянути основні помилки студента, виявити найбільш складний для нього матеріал, встановити кількість часу на 
вивчення кожної теми, якщо використає ресурс адміністрування програми. Це дозволяє корегувати навчальний процес та 
надавати студенту для самостійного опанування навчальні матеріали. Розроблену комп’ютерну програму можна 
використовувати у дистанційній формі навчання.  
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Рис.2. Алгоритм-схема комп’ютерної навчально-контролюючої програми. 

Для виявлення ставлення респондентів до комп’ютерної навчальної програми було проведено анкетування. При 
проведенні анкетування важливим було виявити ставлення респондентів до розробленої комп’ютерної навчальної 
програми. Ми використовували 12-ти бальну шкалу оцінки. Серед 360 опитаних респондентів на «3», «4», «7», «8» та «12» 
балів відповіли по 30 чоловік. Найбільшу кількість думок респондентів склала оцінка 10 балів – 40% опитаних, на 9 балів 
оцінили програму 25% чоловік. За дизайн програми висловили  позитивне ставлення висловили 252 опитаних (70%), за 
оформлення навчального матеріалу – 198 (55%), за структуру комп’ютерного тесту – 90 (25%), навчальний матеріал 
сподобався 144 респондентам (40%). Загалом нічого не сподобалось 36 респондентам (10%). Отримані дані дозволяють 
виявити найбільш сильні компоненти програми (дизайнерське рішення та представлення навчального матеріалу) і слабкі 
(анімаційні ролики та візуалізація даних). На основі проведеного анкетування ми виявили позитивні та негативні сторони 
розробленої комп’ютерної навчально-контролюючої програми та, прислухавшись до думок опитуваних респондентів, 
модернізували розробку. 

Для встановлення достовірності відповідей опитаних респондентів, які мають власне суб’єктивне ставлення до 
інформації було проведено  кореляційних аналіз за методикою Спірмена, який дозволив знайти коефіцієнт рангової 
кореляції відповідності оцінки, поставленої респондентом за комп’ютерну програму, та його обізнаністю з іншими 
аналогічними розробками ρ=0,35. Цей показник свідчить про наявність взаємозв’язку (р<0,05), що вказує на узгодженість 
думок експертів.  

Показник коефіцієнта кореляції відношення респондентів до навчального матеріалу та виставленої ними оцінки за 
програму ρ=0,53 свідчить про наявність взаємозв’язку між цими показниками (р<0,01) та може трактуватися як один з 
основних факторів оцінювання якості створеної комп’ютерної навчально-контролюючої програми. 

Розроблена програма була надана для проведення занять. Студенти були поділені на контрольні (n=90) та 
експериментальні (n=270) групи вибірковим способом, достовірних відмінностей між показниками рівня знань у 
досліджуваних на спостерігалось на початку навчання (p<0,05), що робить створені вибірки ідентичними та дозволяє 
подальші дослідження.  

В рамках педагогічного екперименту студентам експериментальних груп надавався навчальний матеріал з 
використанням комп’ютерної навчально-контролюючої програми. Викладачі кафедри інформатики та біомеханіки 
використовували розробку для демонстрації теоретичного матеріалу на лекційних заняттях, при проведенні лабораторного 
практикуму для оволодіння студентами практичних навичок роботи, для самостійної роботи, при контролі отриманих 
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знань.  
Після закінчення експерименту було проведено комплексне тестування рівня знань у студентів контрольних та 

експериментальних груп. Виявлено достовірні відмінності у показниках оцінки на рівні (p>0,05). Студенти контрольної групи 
отримали в середньому бал 68,5, а студенти експериментальної групи – 76,3, що підтверджує ефективність використання 
пропонованої розробки комп’ютерних навчально-контролюючих програм при підготовці студентів спортивних університетів. 
У таблиці 1 показані результати, які доводять статистичну гіпотезу про достовірність відмінностей між двома 
досліджуваними вибірками.  

Таблиця 1. 
Результати перевірки статистичної гіпотези на наявність достовірних відмінностей між студентами 

контрольної та експериментальної груп 
 КГ (n=60) 

mХ   

ЕГ (n=180) 

mХ   
tста tгран p 

41 65,3±0,98 78,6±1,21 3,98 1,98 <0,01 
42 71,9±1,23 82,1±1,56 3,41 1,98 <0,01 
43 68,5±1,23 69,5±0,78 2,28 1,98 <0,05 
44 68,2±1,56 75,1±1,15 2,78 1,98 <0,01 

mХ   68,5±1,25 76,3±1,82 3,12 1,98 <0,01 

 
Отримані показники в кожній групі студентів свідчать про високу достовірність відмінностей результатів, що 

доводить наші припущення з можливості оптимізувати та підвищити рівень навчально-тренувального процесу у студентів 
університетів фізичної культури засобами сучасних інформаційних технологій.  

Важливим фактором оцінки успішності навчання виступає не лише кількісна оцінка рівня знань студентів, виражена 
в балах (60-100 балів), але й показники якості. При наявності співвідношення між варіацією якісних ознак можна говорити 
про їх асоціації, взаємозв’язки. Для оцінки в такому випадку ми використали ряд показників. Так, як досліджувані об’єкти 
були класифіковані по декільком номінальним ознакам, то результати дослідження якісного рівня підготовки студентів 
представлені у вигляді таблиць співвідношення. В таблиці 2 строчки вказують на відвідування (Y) чи не відвідування ( ) 
занять з використанням комп’ютерних навчальних програм, а стовпці – на результат навчання (залік – Х, незалік –  ). 
Завдяки представленій таблиці ми виділяємо 2 фактори одного явища.  

Таблиця 2. 

Діхотомічна таблиця виявлення коефіцієнтів асоціації та контингенції 

Результат 
Вид навчання 

Залік (Х) Незалік ( X ) 
Комп’ютерне навчання (Y) а=112 b=8 

Безкомп’ютерне  навчання (Y ) с=97 d=23 
 
Оцінити ступінь взаємозв’язку між досліджуваними факторами Х та Y ми можемо за коефіцієнтом 

контингенції (Kk=φ): 

19,0
))()()((






dbcadcba

bcad  ; 

та асоціації (Ка=ζ): 

54,0




bcad

bcad . 

Коефіцієнт контингенції (Kk=φ=0,19) менший ніж коефіцієнт асоціації  (Ка=ζ=0,54), що вказує на наявність 
залежності між двома факторами якості навчання: вид занять та результат успішності.  

Результати дослідження вказують на можливість подальшого впровадження комп’ютерних навчальних 
технологій у процес підготовки студентів. 

ВИСНОВКИ. Проаналізовано можливості використання сучасних  інформаційних засобів навчання та контролю 
рівня знань у студентів університетів фізичної культури. Виявлено наукові розробки зі створення інформаційних 
навчальних середовищ, широкий спектр комп’ютерних навчальних програм. Обґрунтовані теоретичні принципи побудови 
навчального процесу з використанням комп’ютерних навчальних технологій. 

Розроблено комп’ютерну навчально-контролюючу програму з дисципліни, яка дозволяє відтворювати навчальний 
процес засобами інформаційних технологій. На основі проведеного анкетування було виявлено високий рівень оцінки 
респондентами розробленої комп’ютерної програми: 10 балів за 12-ти бальною шкалою оцінювання (40% опитаних). 
Виявили позитивні та негативні сторони розробки. Модернізували програму, що дозволило її подальше впровадження у 
навчальний процес студентів. 

Експериментальне впровадження комп’ютерної навчально-контролюючої програми у процес підготовки студентів 
доводить ефективність методики використання інформаційних засобів навчання та контролю знань як на лабораторних 
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роботах у навчальній аудиторії під керівництвом викладача, так і при самостійному опануванні навчального матеріалу. 
Приріст показника рівня знань студентів при комп’ютерному навчанні виявлено на 7,6% у порівнянні з традиційними 
методиками представлення навчального матеріалу. 

Перспективи подальшого дослідження. Наступні дослідження планується провести в рамках розробки 
комп’ютерних навчальних та контролюючих програм для дисциплін спортивного профілю. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЦИКЛОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
        

Аннотация. Шпичка Т.А. Особенности построения микроциклов в годичном цикле подготовки 
квалифицированных футболистов в мини-футболе. 

Проведен анализ подготовки квалифицированных футболистов в мини-футболе в годичном цикле. 
Рассмотрены особенности построения микроциклов в спорте высших достижений. Осуществлен 
сравнительный анализ учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности в подготовительном 
и соревновательном периодах макроцикла. Определена необходимость проведения исследований, направленных 
на экспериментальное обоснование рациональных вариантов построения межигровых циклов 
соревновательного периода подготовки квалифицированных футболистов в мини-футболе. 

Ключевые слова: мини-футбол, микроцикл, годовой цикл, квалифицированные футболисты, физическая 
нагрузка. 

 
Анотація. Шпічка Т.А. Особливості побудови мікроциклів у річному циклі підготовки кваліфікованих 

футболістів у міні-футболі. 
Проведено аналіз підготовки кваліфікованих футболістів у міні-футболі в річному циклі. Розглянуто 

особливості побудови мікроциклів у спорті вищих досягнень. Здійснено порівняльний аналіз навчально-
тренувальної роботи та змагальної діяльності в підготовчому і змагальному періодах макроцикла. Визначено 
необхідність проведення досліджень, спрямованих на експериментальне обгрунтування раціональних варіантів 
побудови межігрових циклів змагального періоду підготовки кваліфікованих футболістів у міні-футболі. 

Ключові слова: міні-футбол, мікроцикл, річний цикл, кваліфіковані футболісти, фізичне навантаження. 
 
Annotation. Shpichka T. Features of the construction of micro cycles in a year cycle of preparation of the 

qualified football players in mini-football. 
High requirements for the training of athletes are forced to look for new ways to improve sports training techniques. 

Warning professionals are increasingly attracted to issues of optimizing the training process. 
In particular, it is still poorly understood issues of the relation of training and competitive load in mini-football, there 

are no uniform criteria for its evaluation. 
If the optimal ratio between the amounts of private training and competitive pressures is realized in practice mini-

football team, and the results of its performances can be expected to be good. Violation of relations leads to the fact that 
organized properly, the training process is not possible. 

The organization and content of the training process in a year cycle of preparation of the qualified football players in 
mini-football should be subordinated to the laws of flow of regenerative processes in the body of athletes after a physical 
activity such as decreased performance, return it to dorabochemu level supercompensation, return to the original level. This 
involves planning, not only the value of training loads, but also the establishment of methodically justifiable pauses to recover 
in the intervals between work. 

The article analyzes the training of skilled players in mini-football in the annual cycle. The features of the construction 
of micro-cycles in the sphere of sports. The comparative analysis of training work and competitive activities in the 
preparatory and competitive periods macrocycle. The necessity of carrying out studies aimed at experimental substantiation 
of rational options for building intergame cycles competitive period of preparation of qualified players in mini-football. 

Key words: mini-football, microcycle, the annual cycle of qualified players, physical load. 
 
Постановка проблемы. Одним из ключевых структурных образований тренировочного процесса в спорте 

является годичный цикл подготовки [10]. А от того, насколько эффективно осуществляется планирование 
тренировочного процесса в макроцикле, во многом зависит успешность выступления команды в каждом спортивном 
сезоне [7].  

В мини-футболе специфика соревновательной деятельности предъявляет ряд разнохарактерных 
требований не только к уровню развития отдельных физических качеств и их рациональному соотношению, но и к 
технико-тактическому потенциалу занимающихся [8]. Таким образом, специальная подготовленность футболиста 
характеризуется комплексным проявлением быстроты, скоростно-силовых качеств, выносливости (специальной и 
общей), относительной силы, координационных способностей и технико-тактического мастерства. 

Построение учебно-тренировочного процесса в микроциклах годичного цикла подготовки 
квалифицированных футболистов в мини-футболе обусловлено общими закономерностями жизнедеятельности 




