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Зазначимо, що узгодженість елементів дозволяє забезпечити ефективну організацію спортивної волонтерської 
діяльності і подальший розвиток спортивного волонтерського руху. У процесі підготовки та навчання спортивних волонтерів слід 
дотримуватися системно-організаційного, цілісного та професійного підходу. Основними принципами, які лягли в основу 
побудови Моделі є: добровільність, відкритість, активність, комунікативність, визнання. У Моделі враховано організаційно-
управлінські умови, необхідні для організації та розвитку спортивного волонтерства: матеріально-технічна база, кадрове 
забезпечення; фінансування, нормативно-правове забезпечення, науково-методичне забезпечення. Основний (складовий) блок 
Моделі включає в себе п’ять напрямків: нормативно-регламентуючий, інструментально-методичний, інформаційний, 
навчальний, мотиваційно-стимулюючий. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  
Таким чином, проведене дослідження свідчить про необхідність цілеспрямованої підготовки спортивних волонтерів, 

для цього розроблено організаційну модель підготовки спортивних волонтерів, функціонування якої, на наш погляд, сприятиме: 
1) створенню бази для організації та подальшого розвитку спортивного волонтерського руху; 2) підвищенню ціннісного 
ставлення до здорового способу життя  через волонтерську діяльність, культуру спілкування в соціумі; 3) розвитку соціальної 
активності молоді; 4) активному залученню населення до фізичної культури та спорту; 5) співпраці з міжнародними 
волонтерськими організаціями; 6) економії фінансових коштів при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних 
змагань. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивчені економічного ефекту від залучення спортивних волонтерів 
до системи проведення змагань. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З МІНІ-ФУТБОЛУ  

 
В статті розглядаються деякі особливості побудови навчально-тренувального процесу з міні-футболу з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів. Розроблені індивідуальні комп’ютерні регресійні моделі побудови 
тренувального процесу. Доведено якісну складову ефективності використання моделювання індивідуальних характеристик 
особистості при підготовці в міні-футболі.  

Ключові слова: міні-футбол, студент, моделювання, регресійні моделі. 
 
 В статье рассматриваются некоторые особенности построения учебно-тренировочного процесса по мини-

футболу с учетом индивидуальных особенностей студентов. Разработаны индивидуальные компьютерные регрессионные 
модели построения тренировочного процесса. Доказана качественная составляющая эффективности использования 
моделирования индивидуальных характеристик личности при подготовке в мини-футболе.  

Ключевые слова: мини-футбол, студент, моделирование, регрессионные модели. 
 
Some features of construction of training process on mini-football are described in the article taking into account the individual 

features of students. This approach conforms to the requirements of the modern sporting-oriented model of teaching of students on 
physical education. 262 students of the Kharkiv national university of the name of V.N.Karazin took part in the research. Their age is 18-
20 years. Research lasted during September - December, 2016. The individual indexes of implementation of juggling , shots on a ball, 
broad jump from a place, theoretical preparation and amount of the visited employments are identified. The generic and individual 
computer regressive models of construction of training process on mini-football were designed on the basis of these data. A cross-
correlation analysis proved the presence of close intercommunication between all investigated indexes (р<0,001). It is set that a basic 
accent it is necessary to do at power and difficultly coordinating training work.  The high-quality constituent of efficiency of the use of 
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design of individual descriptions of personality is well-proven at preparation on mini-football. The coefficients of contingentions and 
associations were identified. The coefficient of association exceeds the index of coefficient of contingention with certainty of р<0,01.  It 
specifies in the presence of dependence between the factor of design of individual descriptions of personality of student  and success of 
training process on mini-football. Further researches will be planned to conduct in the direction of using of modern information 
technologies for study of students on mini-football. 

Keywords: min-football, student, modeling, regression models.  
 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній системі фізичного виховання 

студентів важливим виступає індивідуальний підхід до вибору виду спортивної діяльності та моделюванню тренувальних 
програм. В роботах багатьох авторів [6, 10, 13, 16] описуються особливості структури підготовки студентів з фізичного виховання 
з урахуванням спортивно-орієнтованої моделі. Інноваційні технології при підготовці студентів з фізичного виховання дозволяють 
значно покращити ставлення молоді до спорту та здорового способу життя, підвищують зацікавленість до занять [4, 11, 12, 15]. 

Міні-футбол є одним із популярних серед студентів видів спортивної діяльності, так як ним можливо займатися 
протягом року. В роботах провідних вчених ставиться акцент на силовій та швидкісно-силовій підготовці спортсменів з міні-
футболу [1]. Загальні концепції підготовки футболістів детально освітлені в наукових працях Без’язичного Б.І. [2], Лисенчука Г.А. 
[5] та Журіда С. М. [3]. Автори виділяють основні комплекси фізичних вправ для фізичної, технічної та тактичної підготовки 
футболістів. У роботах Перепелиці П.Е. [7], Петренко Ю.М. та інших авторів [14] розкриваються основні характеристики 
побудови техніко-тактичної підготовки студентів при проведенні занять з міні-футболу.  

Невирішеними на даний час є проблеми індивідуальних особливостей студентів при підготовці з міні-футболу, а також 
дослідження впливу фактора відвідування занять на загальний рівень підготовки футболістів.  

Мета дослідження. Метою проведення наукових досліджень виступає виявлення індивідуальних особливостей 
студентів 3 курсу до занять міні-футболом.  

Методи та організація дослідження. Для досягнення мети дослідження використовувалась система методів: аналіз 
та узагальнення літературних джерел, контрольні випробування; тестування; математико-статистичні методи дослідження. У 
дослідженні, яке тривало протягом вересня – грудня 2016 року, приймали участь 262 студента Харківського Національного 
університету імені В.Н. Каразіна, які займаються міні-футболом. У якості факторної групи (Y) виступали показники кількості 
відвідування занять, та показники жонглювання м’ячем (х1), ударів по м’ячу (х2), стрибок у довжину з місця (х3) та теоретична 
підготовка студентів (х4). Дослідження цих параметрів відбувалось протягом проведення занять у І семестрі навчання, а 
контрольні випробування були виконані у грудні 2016 року. 

Результати дослідження та їх обговорення. Індивідуальний підхід до процесу підготовки студентів з міні-футболу 
можливо реалізувати за умови комплексної діагностики фізичного стану організму, рівня фізичної, технічної та тактичної 
підготовки. Базуючись на імперичних даних про стан студента, нами були запрограмовані індивідуальні фізичні навантаження та 
комплекси фізичних вправ для кожного досліджуваного окремо. На практичному занятті у спортивній залі у підготовчий до гри 
частині ми інформували студента про програму тренувань. Завдяки тому, що в останній час було зменшено кількісне 
співвідношення студентів на викладача фізичної культури, стало можливим протягом одного заняття проінструктувати до десяти 
осіб. Особливостями підготовки студентів з міні-футболу виступали фактори індивідуального підбору вправ для оволодіння 
основними технічними елементами та розвитку швидкісно-силових якостей, вибухової сили.  

Розробка індивідуальних моделей тренувального процесу базувалась на проведенні математико-статистичних 
розрахунків показників кореляційних взаємозв’язків та регресійному моделюванні. Отримані нами результати математико-
статистичного аналізу (табл.1) дозволяють стверджувати, що всі досліджувані показники тісно пов’язані між собою. Тобто для 
того, щоб отримати високі результати у підготовці футболістів у міні-футболі слід використовувати комбінацію технічних, 
тактичних, теоретичних комплексів вправ, комплекси вправ на розвиток швидкісно-силових якостей, вибухової сили у 
відповідності до індивідуальних особливостей кожного студента. 

Таблиця 1. 
Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків досліджуваних факторів у студентів 18-20 років, що 

займаються міні-футболом 

Показники 
Відвідування 

занять 
(кількість) 

Теоретична 
підготовка 

(бали) 

Жонглювання 
м’ячем (раз) 

Удари по 
м’ячу (раз) 

Стрибок у 
довжину з місця, 

см 
Відвідування занять (кількість) 1     
Теоретична підготовка (бали) 0,90 1    
Жонглювання м’ячем (раз)  0,88 0,89 1   
Удари по м’ячу (раз) 0,87 0,83 0,87 1  
Стрибок у довжину з місця (см) 0,92 0,89 0,90 0,85 1 

* при n=262;  r≥0,21; p<0,001 (за А.С. Івановим) 
 
Регресійне моделювання дозволило розробити групові та індивідуальні моделі підготовки студентів з міні-футболу. При 

формуванні груп для занять міні-футболом враховувалися принципи диференціації за фактором фізичного стану, фізичної 
підготовленості, рівня підготовки з міні-футболу, а також можливості формування розкладу занять на кожному факультеті 
університету. Після проведення попередніх тестувань нами були розроблені групові моделі підготовки, наприклад:  

Y = 27.56 + 2.15x1 + 1.31x2 + 2.45x3 + 1.45x4 .  
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Це рівняння вказує на явне домінування третього (х3) та першого (х1) показників в процес підготовки групи студентів з 
міні-футболу. Також ми спостерігаємо позитивний вплив всіх досліджуваних показників на результативний фактор підготовки, 
про що свідчить відсутність знаку мінус та зворотної залежності в регресійній моделі (рис. 1). Таким чином, можна зробити 
висновок, що при підготовці досліджуваної групи спортсменів слід акцентувати увагу на силовій роботі (х3) та складно-
координаційній (х1).  

     
Scatterplot (Spreadsheet2 5v*263c)
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x3 – стрибок у довжину (бали); Var5 = Y – результат навчання (бали) 

Рис. 1. Розподіл індивідуальних показників підготовки студентів з міні-футболу у вигляді графіку регресії (програма Statistica7). 
Аналогічним чином були розроблені регресійні моделі для кожного досліджуваного студента, що дозволило підібрати 

для них характерні методики тренування.  
Якісна складова використання розроблених нами індивідуальних моделей підготовки студентів з міні-футболу 

досліджувалась засобами виявлення коефіцієнтів асоціації та контингенції. 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 використання (Y) чи не 
використання (Y ) розроблених нами комп’ютерних регресійних моделей індивідуальної підготовки студентів, а стовпці – на 
результат навчання (залік – Х, незалік – X ). Завдяки представленій таблиці ми виділяємо 2 фактори одного явища.  

Таблиця 2. 
Дихотомічна таблиця виявлення коефіцієнтів асоціації та контингенції 

Результат 
Вид навчання Залік (Х) Незалік ( X ) 

Індивідуальна модель тренування з міні-футболу (Y) (n=142) а=123 b=19 
Традиційна система побудови навчально-тренувального процесу (Y ) (n=120) с=76 d=44 

 
Оцінити ступінь взаємозв’язку між досліджуваними факторами Х та Y ми можемо за коефіцієнтом контингенції (Kk=φ): 

27,0
))()()((
=

++++
−

=
dbcadcba

bcadϕ  ; 

та асоціації (Ка=ζ): 
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+
−

=
bcad
bcadζ . 

Коефіцієнт контингенції (Kk=φ=0,27) менший ніж коефіцієнт асоціації (Ка=ζ=0,58), що вказує на наявність залежності між 
двома факторами якості побудови навчально-тренувального процесу: вид занять (використання інноваційної розробки 
індивідуального моделювання чи традиційна система) та результат успішності. Результати дослідження вказують на можливість 
подальшого впровадження комп’ютерних індивідуальних моделей побудови навчально-тренувального процесу з міні-футболу у 
загальну підготовку студентів з фізичного виховання. 

Висновки. У результаті проведених досліджень ми виявили індивідуальні особливості студентів 18-20 років до 
навчально-тренувального процесу з міні-футболу. Встановили тісний взаємозв’язок між показниками швидкісно-силової, складно 
координаційної, техніко-тактичної та теоретичної підготовки студентів з міні-футболу (p<0,001). Розробили групові та 
індивідуальні комп’ютерні регресійні моделі побудови технічної підготовки студентів. Використання індивідуальних моделей 
студентів при тренуванні в міні-футболі має достовірний (р<0,01) рівень якості.  

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується продовжити дослідження з побудови навчально-
тренувального процесу у студентів з міні-футболу із залученням сучасних інформаційних технологій. 
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