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Для підвищення ефективності змагальної дія-
льності необхідна єдність процесів впливу фізично-
го навантаження на організм і процесів відновлен-
ня. Тому раціональне і планомірне застосування 
засобів відновлювання в змагальному періоді ви-
значає ефективність всієї системи підготовки 
спортсменів різної кваліфікації.  

Метою роботи є емпіричне обґрунтування 
використання реабілітаційних засобів у сполученні 
з музикотерапію для підвищення рівня комплексної 
підготовленості студентів, які займаються футбо-
лом. 

У дослідженні взяло участь 20 студентів Націо-
нального фармацевтичного університету, вік 18-21 
років, які протягом навчального року приймають 
участь у змаганнях різного рівня. Послідовний екс-
перимент проводився у змагальному періоді спорт-
сменів з вересня 2019 року по березень 2020 року. 
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення літе-
ратурних джерел; методи математичної статисти-
ки; тестування фізичної підготовленості (човни-
ковий біг 5х20 м, згинання розгинання рук в упорі 
лежачі за 30 с, піднімання тулуба в сід за 30 с, біг 
100 м); тестування функціональних можливостей 
(проба Руф’є, проба Гєнча); тестування технічної 
підготовленості (ведення футбольного м'яча за 
завданням, удари м’яча по воротах на точність 
попадання, утримання футбольного м'яча на стопі, 
жонглювання м'яча); тестування психофізіологічно-
го стану за допомогою комп'ютерної програми 
"Психодіагностика". Були визначені показники шви-
дкості простої зорово-моторної реакції та швидкос-
ті складної зорово-моторної реакції вибору.  

Розроблено реабілітаційні заходи у сполученні 
з музикотерапією для відновлення спортсменів: 
терапевтичні вправи на відновлення; статичні 

(ізометричні) вправи для профілактики ушкоджен-
ня кінцівки (суглоба) і відповідних м’язів; кріотера-
пія; спеціальні вправи з використанням нестабіль-
них платформ.  

Висновки: показано, достовірне підвищення 
показників тестування фізичної, функціональної та 
технічної підготовленості футболістів (p<0,05) в 
результаті раціонального застосування засобів 
фізичного навантаження та відновлення у змагаль-
ному періоді футболістів. 

Ключові слова: реабілітаційні засоби, музико-
терапія, відновлення, студенти, футбол, змагаль-
ний період. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено згідно: 
науково-дослідній роботі, яка фінансується за ра-
хунок державного бюджету Міністерства освіти і 
науки України на 2019-2020 рр. «Теоретико-
методичні основи розробки технологій для віднов-
лення опорно-рухового апарату і функціонального 
стану і профілактики травматизму та представників 
різних вікових груп у фізичній культурі і спорті», № 
держ. реєстрації 0119U100634. 

Вступ. На сучасному етапі підготовки студен-
тів, які займаються спортом до змагань різного 
рівня, різко зросли обсяги й інтенсивність тренува-
льних навантажень, що призводять до переванта-
ження опорно-рухового апарату, морфофункціона-
льних змін в тканинах і органах, виникнення травм і 
захворювань. В цьому зв'язку проблема відновлен-
ня так само важлива, як і саме тренування, оскіль-
ки неможливо досягти високих результатів тільки 
за рахунок інтенсивних, об'ємних тренувань. Значні 
обсяги навантажень під час тренувань і змагань 
створюють додаткові труднощі при відновленні 
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спортивної форми [1, 2]. Це не дозволяє своєчасно 
повернутися у стан, коли адаптаційні здатності 
організму спортсмена є максимальними, тобто по-
дальші тренування сприяють досягненню більш 
високих спортивних результатів. Необхідною пере-
думовою підвищення ефективності тренувального і 
змагального процесу є єдність процесів впливу 
фізичного навантаження на організм і процесів 
відновлення. Під впливом правильно і раціонально 
спланованих фізичних навантажень в організмі 
паралельно протікають процеси адаптації, які базу-
ються на адекватному перебігу постнавантажува-
льного відновлення. Під час тренувальних наван-
тажень повинен здійснюватися комплексний конт-
роль за процесом адаптації до навантажень і за 
можливістю їх переносити. На підставі отриманих 
даних плануються відновлювальні заходи. Компле-
кси відновлювальних заходів різного обсягу і спря-
мованості застосовують після тренувальних занять 
або змагань, у проміжках між виступами, а також у 
періоди інтенсивних тренувань або після трену-
вального циклу [3]. Коло засобів відновлення пра-
цездатності спортсменів досить широке. Застосу-
вання відбудовних засобів залежить від індивідуа-
льних особливостей організму спортсмена, його 
здоров'я, віку, рівня підготовленості. Тому їх вибір 
повинен бути більшою мірою індивідуалізованим з 
метою більш ефективного відновлення функціо-
нальних можливостей і подальшого зростання пра-
цездатності спортсменів.  

За останнє десятиліття велику увагу дослідни-
ків зосереджено на використанні реабілітаційних 
засобів в різних видах спорту [4, 5]. В даному дос-
ліджені запропоновано об’єднати реабілітаційні 
заходи з музикотерапією в змагальному періоді 
спортсменів, які займаються футболом у закладі 
вищої освіти. Застосування музичного супроводу 
також активно використовується в навчально-
тренувальному процесі спортсменів [6, 7]. Так, у 
досліджені Ж. Л. Козіної [8], музичний супровід був 
ефективно використаний у тренувальному процесі 
регбістів 16-17 років. Під час виконання тренуваль-
них вправ спортсмени слухали музику таких стилів, 
як пост-гранж, альтернативний рок, альтернатива 
метал, хард-рок та ню-метал.  

У зв’язку з цим метою даного дослідження 
було обґрунтування доцільності використання ком-
плексу реабілітаційних засобів для підвищення 
рівня комплексної підготовленості студентів, які 
займаються футболом. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні взяли участь студенти збірної команди з 
футболу Національного фармацевтичного універ-
ситету (НФаУ) у кількості 20 осіб (чоловіки віком  
18-20 років). До складу збірної команди входили 

студенти першого−третього курсів з різних факуль-
тетів НФаУ, 80% у складі команди – студенти-
іноземці.  

Організація дослідження. Послідовний експе-
римент проводився у змагальному періоді спорт-
сменів з вересня 2019 року по березень 2020 року 
(команда взяла участь у змаганнях з міні-футболу 
«Спорт протягом життя», змагання з футболу Сту-
дентська ліга м. Харкова та Кубок Харкова з фут-
болу, всього було зіграно 28 ігор). На початку екс-
перименту (10.09.2019), в середині (5.01.2020) та в 
кінці (10.03.2020) дослідження спортсмени пройш-
ли тестування фізичної, технічної підготовленості, 
функціональних та психофізіологічних можливос-
тей.  

У кінці кожного тижневого мікроциклу після 
останньої гри використовувались реабілітаційні 
заходи: терапевтичні вправи на відновлення − 
вправи на збільшення амплітуди рухів; статичні 
(ізометричні вправи) для профілактики ушкоджен-
ня кінцівки (суглоба) і відповідних м’язів; кріотера-
пія (прикладання льоду до нижньої кінцівки, крижа-
ні аплікації і обгортання у нерухомому положенні) 
виконується від 5 до 15 хв, спеціальні вправи з 
використанням нестабільних платформ: для ниж-
ньої частини тулуба (присіди, випади, перекати, 
стійки на жорсткій опорі однією ногою, друга нога 
розташовувалася на балансувальній півсфері або 
на м'ячі); для плечового поясу (віджимання на ба-
лансувальній півсфері); для тулуба (згинання-
розгинання тулуба в положенні сидячі на балансу-
вальній півсфері) [9]. 

Заняття тривали 45 хв, під час яких спортсме-
ни виконували індивідуальні завдання, слухаючи 
при цьому релаксаційні музичні класичні твори Ба-
ха, Моцарта, Шуберта, Шопена, Ліста, Чайковсько-
го, Дебюссі, Сен-Санса (кожен спортсмен викорис-
товував особисті навушники). 

Методи тестування функціональних можливос-
тей: 

1. Проба Генчі. Вимірюється пульс за 30 с у 
положенні стоячи, далі затримується дихання на 
повному видиху, після трьох подихів в 3/4 глибини 
(під час затримання необхідно користуватися зати-
скачем для носа). Час фіксується за секундоміром 
в секундах. Потім потрібно виміряти пульс за 30 с 
відразу після відновлення дихання. Якщо трива-
лість затримки становить менше 34 с, то результат 
вважається незадовільним. Результат в межах 35-
39 с говорить про задовільний показник, а час біль-
ше 40 с − про гарний результат. 

2. Проба Руфʻє. У випробуваного, що знахо-
диться в положенні лежачи на спині протягом 5 хв, 
визначають число пульсацій за 15 с (P1); потім 
протягом 45 с випробуваний виконує 30 присідань. 
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Після закінчення навантаження випробуваний ля-
гає, і у нього знову підраховується число пульсацій 
за перші 15 с (Р2), а потім − за останні 15 з першої 
хвилини періоду відновлення (Р3). Оцінку працез-
датності серця роблять за формулою: 

Індекс Руфʻє = (4 × (Р1 + Р2 + Р3) - 200) / 10 

Результати оцінюються за величиною індексу 
від 0 до 15, причому при значенні індексу менше 
ніж 3 визначається висока працездатність, від 3 до 
6 − середня; від 7 до 9 − задовільна; від 10 до 14 − 
низька (невиражена дисфункція серцево-судинної 
системи), 15 і вище − виражена дисфункція серце-
во-судинної системи. 

Для визначення психофізіологічних можливос-
тей футболістів реєстрували психофізіологічні 
показники за допомогою комп'ютерної програми 
«Психодіагностика» [10]. Були визначені наступні 
параметри: 

− показники швидкості простої зорово-
моторної реакції (середнє значення 30 спроб 
(мс), стандартне відхилення (мс)); трива-
лість впливу (сигнал) − 900 мс; 

− показники швидкості складної зорово-
моторної реакції вибору двох з трьох елеме-
нтів (середнє 30 спроб (мс), стандартне від-
хилення (мс)); тривалість впливу (сигнал) − 
900 мс;  

Методи тестування фізичної підготовленості: 
піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів); 
човниковий біг 5×20 м (с); згинання розгинання рук 
в упорі лежачі за 30 с (кількість разів); час бігу на 
100 м (с). 

Методи тестування технічної підготовленос-
ті: ведення футбольного м'яча за завданням (м'яч 
розташовувався на лінії, від лінії на відстані 3 м, 
6 м, 9 м стояли три кеглі; за сигналом спортсмен 
обводив кеглі «змійкою» з правого боку). Фіксував-
ся час виконання (с); 

− удари м’яча по воротах на точність попадан-
ня. Ворота ділилися на 6 рівних 
квадратів, м'яч встановлювався 
на відстані 11 м. Завдання спорт-
смена - потрапити м’ячом у ці 
квадрати. Кількість ударів − 18, за 
одне потрапляння − 1 бал 
(кількість разів); 

− утримання футбольного м'яча на 
стопі (учасник тестування фіксу-
вав м'яч на стопі і тримав його 
якомога довше). Фіксувався час 
виконання (с);  

− жонглювання м'ячом, кількість 
набивання м'яча стопою без 
втрати (кількість разів). 

Проведення дослідження не супере-
чить нормам українського законодавст-
ва та відповідає вимогам Закону Украї-

ни «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 
2 6  л и с т о п а д а  2 0 1 5  р о к у  
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформовану 
згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників. 

Статистичний аналіз. Цифровий матеріал 
був оброблений з використанням традиційних ме-
тодів математичної статистики за допомогою про-
грам Microsoft Excel, SPSS. За кожним показником 
визначали середнє арифметичне значення, серед-
ньоквадратичне відхилення σ (стандартне відхи-
лення), оцінку достовірності відмінностей між пара-
метрами початкового і кінцевого результатів за t-
критерієм Стьюдента з відповідним рівнем значу-
щості (р). 

Результати дослідження та обговорення. 
При проведенні послідовного експерименту було 
порівняно контрольні показники на початку та в 
кінці першого етапу, а потім на початку та в кінці 
другого етапу. Даний вид експерименту було обра-
ну у зв’язку з неможливістю розділити команду на 
контрольну та експериментальну групу, до того 
показники рівня фізичної підготовленості у спорт-
сменів даної вікової категорії вже стабілізовані. 
Результати тестування фізичної та технічної підго-
товленості студентів-футболістів представлено на 
рис. 1. Показники тестування «удари м’яча по во-
ротах на точність попадання» та «жонглювання 
м'яча» достовірно (p<0,05) покращились на двох 
етапах. Показники тестування «піднімання тулуба 
в сід за 30 с» достовірно підвищились (p<0,05) в 
кінці другого етапу. 

При порівнянні результатів тестування «бігу на 
100 м» та «човниковий біг 5×20 м» достовірних 
відмінностей між показниками двох етапів не вияв-
лено, але було встановлено достовірне зменшення 
часу «ведення футбольного м'яча за завданням» 
на першому етапі (p<0,05) та достовірне збіль-
шення часу виконання тестування «утримання  

 

Рис. 1. Динаміка зміни рівня технічної та фізичної підготовленості 
студентів-футболістів (n=20) у результаті проведення експерименту 
Примітки: І – контрольне тестування 10 вересня 2019 р.; ІІ – конт-
рольне тестування 05 січня 2020 р.; ІІІ – контрольне тестування 10 
березня 2020 р. * - відмінності достовірні при p<0,05. 
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футбольного м'яча на стопі» на першо-
му етапі (p<0,05) (рис. 2). 

Підвищення показників фізичної та 
технічної підготовленості футболістів 
можна пояснити, тим що в цей період 
проводились активні тренувальні занят-
тя, які поєднувались із запропоновани-
ми засобами відновлення. Дане поло-
ження узгоджується з даними багатьох 
авторів щодо правильного підбору та 
співвідношення засобів відновлення та 
фізичного навантаження в спорті [11, 
12]. Як відмічає В. А. Стасюк [13], для 
досягнення максимальної спортивної 
форми футболістів до відповідальних 
змагань необхідне раціональне поєд-
нання стимулюючих та відновлювальних фаз, тоб-
то режимів навантаження та відпочинку. Адже про-
гресуючий розвиток тренованості спортсмена є 
результатом того, що реакції, які спостерігаються в 
організмі після окремих тренувальних наванта-
жень, не усуваються повністю, а зберігаються і 
закріплюються необхідними змінами функціональ-
них систем організму спортсменів, що виникають у 
відновлювальному періоді, які служать основою 
підвищення тренованості. 

Для підвищення ефективності відновлюваль-
них заходів багато фахівців підкреслюють необхід-
ність комплексного застосування різних відновлю-
вальних засобів [1, 2, 4]. Саме тому в 
даному досліджені були поєднані 
реабілітаційні вправи, спеціальні 
вправи з використанням нестабіль-
них платформ із музичним супрово-
дом. Музикотерапія використовува-
лась у якості сприятливого емоційно-
го фону навчально-тренувального 
заняття. Автори, які досліджують цей 
напрям підкреслюють, що застосу-
вання музики приносить більше за-
доволення спортсменам ніж «рутин-
не» навчання, тому тренування із 
музичним супроводом більш ефек-
тивне [8]. Деякі фахівці досліджували 
вплив музики різного темпу і ладу на 
динаміку відновлення працездатнос-
ті після фізичних навантажень в за-
лежності від сили нервової системи і 
визначали, що вплив музики видо-
змінює протягом відновлення. По-
вільна або швидка мажорна музика 
прискорює, а швидка мінорна упо-
вільнює процеси відновлення неза-
лежно від відмінностей по силі нер-
вової системи [14]. 

У результаті проведення експерименту значен-
ня індексу Руфʻє спортсменів показало достовірне 
(p<0,01) покращення рівня працездатності після 
трьох та після шести місяців змагального періоду. 
У результаті проведення функціональної проби 
Гєнчі час затримки дихання спортсменів на кожно-
му етапі також достовірно (p<0,01) збільшувався. 
Функціональний стан спортсменів у кінці змагаль-
ного періоду вказує на підвищення загального рів-
ня тренованості. Щодо показників психофізіологіч-
ного стану, то достовірних відмінностей результа-
тів проведення експерименту на обох етапах вияв-
лено не було. (табл. 1).  

Таблиця 1 – Показники тестування функціональної підготовленості 
та психофізіологічних можливостей студентів-футболістів (n=20) у 
результаті проведення експерименту 

Назва  
тестування Дата* 

Статистичні показники 

 x S m t р 

Проба Гєнчі, с 

І 36,50 2,54 0,57 
-2,74 0,01 

ІІ 38,55 2,16 0,48 

ІІ 38,55 2,16 0,48 
-3,53 0,01 

ІІІ 41,00 2,22 0,50 

Проба Руф’є, 
ум.од. 

І 5,62 0,68 0,15 
3,58 0,01 

ІІ 4,97 0,44 0,10 

ІІ 4,97 0,44 0,10 
4,29 0,01 

ІІІ 2,76 0,35 0,08 

Проста зорово-
моторна реакція − 
час латентного 
періоду, мс 

І 255,0 7,63 1,71 
1,03 0,72 

ІІ 258,51 13,08 2,93 

ІІ 258,51 13,08 2,93 
-0,06 0,95 

ІІІ 258,77 13,65 3,05 

Складна зорово-
моторна реакція − 
час латентного 
періоду, мс 

І 466,74 19,89 1,85 
1,07 0,67 

ІІ 460,60 16,14 3,61 

ІІ 460,60 16,14 3,61 
0,99 0,32 

ІІІ 465,27 13,31 2,98 

Примітки: * – І –тестування 10.09.19 р.; ІІ –тестування 05.01.20 р.; ІІІ –
тестування 10.03.20 р. 

 

Рис. 2. Динаміка зміни рівня технічної та фізичної підготовленості 
студентів-футболістів (n=20) у результаті проведення експерименту 
Примітки: І – контрольне тестування 10 вересня 2019 р.; ІІ – контро-
льне тестування 05 січня 2020 р.; ІІІ – контрольне тестування 10 бе-
резня 2020 р. * - відмінності достовірні при p<0,05. 
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Отримані результати узгоджуються з дослі-
дженнями науковців про застосування реабіліта-
ційних засобів для відновлення працездатності у 
навчально-тренувальному процесі студентських 
команд з футболу [13, 15]. Адже високий обсяг та 
інтенсивність тренувальних навантажень та на-
вчання в університеті студентів-футболістів ство-
рюють додаткові труднощі у доборі оптимального 
режиму роботи і відпочинку, які б мали раціональ-
но забезпечувати повноцінне виконання роботи 
різної спрямованості та ефективне протікання від-
новлювальних й адаптаційних реакцій в організмі 
[15]. 

Таким чином, аналіз результатів даного експе-
риментального дослідження показав статистично 
значущі зрушення рівня комплексної підготовлено-

сті спортсменів-футболістів, але не виявив достові-
рного впливу на психофізіологічні показники дослі-
джених спортсменів.  

Висновки. Перше дослідження ефективності 
сформованого нами комплексу засобів відновлен-
ня у змагальному періоді у сполученні з раціональ-
ною побудовою тренувального процесу довело 
наявність підвищення рівня фізичної, функціональ-
ної та технічної підготовленості футболістів, однак 
не здійснили істотного впливу на психофізіологіч-
ний стан футболістів.  

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження мають бути направлені на 
проведення експерименту з формуванням повно-
цінних контрольних груп з метою отримання більш 
достовірних результатів.  
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УДК 613.65:796.012.35:796.332 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ  
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ФУТБОЛИСТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ-ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ НФАУ)  
Собко И. Н. , Улаева Л. А., Вицько С. Н.,  
Золотухин А. А., Петренко Ю. Н. 
Резюме. Для повышения эффективности соревновательного процесса необходимо единство процес-

сов влияния физической нагрузки на организм и процессов восстановления. Поэтому рациональное и 
планомерное применение средств восстановления в соревновательном периоде определяет эффектив-
ность всей системы подготовки спортсменов различной квалификации.  

Целью работы является эмпирическое обоснование использования реабилитационных средств в 
сочетании с музыкотерапию для повышения уровня комплексной подготовленности студентов, занимаю-
щихся футболом.  

В исследовании приняли участие 20 студентов Национального фармацевтического университета, 
возраст 18-21 лет, которые в течение учебного года принимают участие в соревнованиях различного 
уровня. Последовательный эксперимент проводился в соревновательном периоде спортсменов с сен-
тября 2019 года по март 2020 года.  

Методы: теоретический анализ и обобщение литературных источников; методы математической ста-
тистики; тестирования физической подготовленности (челночный бег 5х20м, сгибание разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с, поднимание туловища в сед за 30 с, бег 100 м) тестирование функциональных воз-
можностей (проба Руфье, проба Генчи); тестирование технической подготовленности (ведение футболь-
ного мяча по заданию, удары мяча по воротам на точность попадания, удержание футбольного мяча на 
стопе, жонглирование мяча) тестирование психофизиологического состояния с помощью компьютерной 
программы «Психодиагностика». Были определены показатели скорости простой зрительно-моторной 
реакции и скорости сложной зрительно-моторной реакции выбора. 

Разработаны реабилитационные средства в сочетании с музыкотерапией для восстановления спорт-
сменов: терапевтические упражнения на восстановление; статические (изометрические) упражнения для 
профилактики повреждения конечности (сустава) и соответствующих мышц; криотерапия; специальные 
упражнения с использованием нестабильных платформ.  

Показано, достоверное повышение показателей тестирования физической, функциональной и техни-
ческой подготовленности футболистов (p <0,05) в результате рационального применения средств вос-
становления и физической нагрузки в соревновательном периоде футболистов. 

Ключевые слова: реабилитационные средства, музыкотерапия, восстановление, студенты, футбол, 
соревновательный период. 
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Using Rehabilitation Tools in the Competitive Period of Football Players  
(on the Example of Students-members of the NFaU National Team) 
Sobko I., Ulaeva L., Vitsko S., Zolotukhin O., Petrenko Yu. 
Abstract. To increase the efficiency of the competitive process, there should be a unity of the influence of 

physical activity and recovery processes on the body. Therefore, the rational and systematic use of rehabilitation 
tools in the competitive period determines the effectiveness of the entire training system for athletes of various 
qualifications.  

The purpose of the work was to give an empirical justification for using rehabilitation tools in combination 
with music therapy to increase the level of comprehensive preparedness of students involved in football. 

Material and methods. The study involved 20 students of the National University of Pharmacy, aged 18-
21years, who took part in competitions at various levels during the academic year. A sequential experiment was 
conducted in the competitive period of athletes from September 2019 to March 2020. In the course of study, we 
used theoretical analysis and generalization of literary sources. Methods of mathematical statistics were used to 
process the results of the study. The following exercises were used for testing physical fitness: shuttle run 
5x20m, push-ups 30 s, raising the torso to a sitting position for 30 s, running 100 m). Testing of functional capa-
bilities was performed with the help of Rufer test, and Gencha test. Testing technical readiness was conducted 
when dribbling a soccer ball on an assignment, hitting the ball on goal for accuracy, keeping a soccer ball on the 
foot, and juggling the ball. To determine the psychophysiological state of the athletes of the experiment, psycho-
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physiological indicators were recorded using the “Psychodiagnostics” computer program (the speed of a simple 
and complex reaction in various testing modes).  

Results and discussion. For the recovery of athletes, we developed the following rehabilitation tools in com-
bination with music therapy: therapeutic recovery exercises; static (isometric) exercises for the prevention of 
damage to the limb (joint) and related muscles; cryotherapy; special exercises using unstable platforms.  

Conclusion. The obtained results showed a significant increase in the indicators of testing the physical, 
functional and technical preparedness of football players (p <0.05) as a result of the rational use of rehabilitation 
tools and physical activity in the competitive period of football players. 

Keywords: rehabilitation tools, music therapy, restoration, students, football, competitive period. 
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