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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З теорії спорту відомо, що підготовка 

спортсмена є довгостроковим процесом прикладно-спеціалізованого 

навчання та виховання. Якщо цей процес проходить в умовах 

педагогічного регулювання з боку спеціаліста, відбувається систематична 

передача наставником та засвоєння спортсменом певних, необхідних в 

спорті знань, забезпечується формування і вдосконалення вмінь та 

навичок, які необхідні для спорту, поруч з вихованням фізичних та 

морально-вольових якостей індивіда. Підготовку спортсмена правомірно 

характеризувати як педагогічно спрямований процес, який підкорений 

загально дидактичним і виховним закономірностям. Разом з цим це є 

тривалий процес самоосвіти та самовиховання спортсмена. 

Важливу відіграє педагогічний підхід у організації тренувального 

процесу у підготовці спортсменів, зокрема футболістів. Проблемою 

підготовки спортсменів-футболістів займалось багато науковців: Гриндлер 

К., Качалін Г., Лобановський В. Романенко А., Джус О., Догадін М. та 

інші. 

В якості комплексної системи, підготовка спортсмена має певні 

"підсистеми", які співвідносяться до різних сфер використання не 

однотипних (не тільки педагогічних, але і інших) засобів, методів і 

прийомів досягнення бажаних спортивних результатів. Вивчаючи її у 

цьому аспекті, виділяють: систему тренування, систему підготовчих 

змагань та систему використання сукупності різноманітних додаткових 

факторів підготовленості спортсмена. 

З огляду на це наше дослідження є актуальним і спрямоване на 

вдосконалення системи підготовки юних спортсменів, зокрема 

футболістів. 

Мета дослідження - вивчення рівня фізичної та технічної 

підготовленості юних футболістів. 
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Об'єкт дослідження -  спортивна підготовка юних спортсменів. 

Предмет дослідження – методичні підходи в організації досліджень 

фізичної та технічної підготовленості юних футболістів 

Відповідно до об'єкта, предмета і мети дослідження були поставлені 

наступні завдання: 

 1. Розкрити сутність, засоби та методи організації тренувального 

процесу у футболі. 

 2. Дослідити рівень фізичної підготовленості на різних етапах 

підготовчого періоду тренувань. 

 3. Вивчити динаміку показників фізичної та технічної  

підготовленості юних футболістів Підстепненської загальноосвітньої 

школи на різних етапах обстеження. 

Практичне значення роботи: матеріали роботи можуть бути 

використані тренерами, вчителями та вихователями з фізичної культури та 

спорту, в гуртках, секціях, ДЮСШ та школах, при підготовці спортсмена 

до змагань та читанні лекцій з теорії та методики фізичного виховання.    

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна  робота викладена на 47 

сторінках друкованого тексту, складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків (на 5 сторінках). У 

роботі використано 41 літературне джерело. 
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РОЗДІЛ 1 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТРЕНУВАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ФУТБОЛІ 

 

1.1. Загальні основи побудови тренувань юних спортсменів 

Навчально-тренувальний процес з юними спортсменами суттєво 

відрізняється від навчально-тренувального процесу з дорослими. Тому 

розглянемо деякі особливості методики тренувань юних спортсменів. 

За останні роки на етапі початкової спортивної спеціалізації і 

особливо поглибленої спеціалізації у обраному виді спорту структура 

тренувального процесу значно змінилась. Це зумовлено такими 

факторами, як циклічність стану тренованості, розширення педагогічних 

уявлень про суть процесу тренування  В. М. Платонов, 1986, 1997 та ін.), 

поглиблення знань про фізичні, функціональні і психічні можливості 

спортсмена, збільшення об'єму та інтенсивності тренувальних навантажень 

[24]. 

Весь період тренувань (багаторічної підготовки) юних спортсменів 

ділять на три етапи: попередньої спортивної підготовки, початкової 

спортивної спеціалізації і поглибленого тренування у вибраному виді 

спорту [25]. 

Річний цикл тренувань спортсменів складається з трьох періодів: 

підготовчого, основного (змагального) і перехідного [17]. 

Загальними специфічними принципами спортивного тренування 

керуються у юнацькому спорті, зокрема: спрямованістю до максимальних 

досягнень, поглибленої спеціалізації та індивідуалізації; єдності загальної і 

спеціальної підготовки спортсмена; безперервності тренувального 

процесу; взаємозв'язку поступовості навантажень і тенденції до "межових" 

навантажень; хвилеподібністю динаміки навантажень; циклічністю 

тренувального процесу. Але до цих принципів, до їх застосування, є певні 

застереження. 
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Зазвичай навчально-тренувальні заняття з дітьми, підлітками не 

повинні бути орієнтовані на досягнення вищих спортивних досягнень на 

перших етапах багаторічного тренувального процесу, тому що досягнення 

рекордних результатів є віддаленим завданням. 

Індивідуалізація у дозуванні і підборі вправ (принцип, якого тренер 

зобов'язаний дотримуватись в своїй роботі з юними спортсменами) тісно 

взаємодіє з наступними показниками: стан здоров'я, фізичний розвиток та 

фізична підготовленість [20]. 

Всі нормативні вимоги у фізичному вихованні і спорті ґрунтуються 

на паспортному віці. Поруч з тим очевидно, що основне значення має вік 

біологічний. В 30-х роках був запропонований термін "акселерація", що 

означає прискорення росту та індивідуального розвитку дитини. Якщо в 

цілому явище акселерації слід розцінювати позитивно, все ж прискорення 

росту може створювати дисгармонію фізичльного процесу та змагань, 

науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення тренування та 

змагань, що зумовлює потребу створення належних умов для поєднання 

занять спортом з роботою, навчанням і відпочинком» [20]. 

До основних завдань спортивної підготовки відносять досягнення 

максимально можливого для даної особистості рівня техніко-тактичної, 

фізичної і психічної підготовленості. Основні задачі, які вирішуються в 

процесі підготовки спортсмена до змагань, полягають у наступному: 

Засвоєння техніки і таактивного інтересу до занять спортом, комплексний 

розвиток фізичних якостей юних спортсменів [8]. 

отребу створення належних умов для поєднання занять спортом з 

роботою, навчанням і відпочинком» [20]. 

До основних завдань спортивної підготовки відносять досягнення 

максимально можливого для даної особистості рівня техніко-тактичної, 

фізичної і психічної підготовленості. Основні задачі, які вирішуються в 

процесі підготовки спортсмена до змагань, полягають у наступному: 

Засвоєння техніки і таактивного інтересу до занять спортом, комплексний 
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розвиток фізичних якостей юних спортсменів [8]. 

ачі, які вирішуються в процесі підготовки спортсмена до змагань, 

полягають у наступному: 

Засвоєння техніки і таактивного інтересу до занять спортом, комплексний 

розвиток фізичних якостей юних спортсменів [8]. 

Важливу роль відводиться наявності сенситивних (чутливих) 

періодів у розвитку тієї чи іншої рухової якості. Адже наявність 

сенситивного періоду в розвитку певної якості дозволяє збільшити об'єм 

педагогічного впливу на розвиток її [12]. 

Фізичні навантаження принесуть користь лише при дотриманні 

певних правил: 

• правило індивідуалізації - слід підбирати для кожної дитини 

таке фізичне навантаження, яке найбільш відповідає її можливостям; 

• правило прогресування фізичних навантажень – для підвищення 

рівня розвитку фізичних якостей потрібно підвищувати тренувальні 

навантаження; 

• правило систематичності; 

• правило поступовості – тільки поступове нарощування фізичних 

навантажень сприяє росту функціональних резервів організму, 

формування навантажень призводить до зривів адаптаційних 

можливостей; 

• правило всебічності. 

Для того щоб тренувальний процес сприяв не тільки розвитку 

спортсмена, а й росту його спортивної майстерності тренер повинен знати 

наступне: 

- допускати до занять лише тих юних спортсменів, які пройшли 

медичний огляд і отримали дозвіл займатись даним видом спорту; 

- вести  заняття за планом, дотримуючись поступовості збільшення 

навантаження; слідкувати за відвідуванням, особливо недостатньо 

підготовлених дітей; 
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- диференціювати навантаження в залежності від індивідуальних 

особливостей (по віку, статі, рівню статевого дозрівання, фізичному 

розвитку); 

- виховувати у юних спортсменів  особливо  важливі для здоров'я 

навики дихання у поєднанні з рухами, правильною поставою і т.д.; 

- слідкувати за дотриманням правил безпеки на заняттях; 

- підтримувати оптимальний ступінь навантаження в занятті (за 

щільністю, інтенсивністю, енергетичним втратам). 

Заняття фізичною культурою і спортом повинні проводитись під 

постійним лікарським контролем педіатра, що знає особливості 

спортивного тренування, бажано спеціаліста із спортивної медицини [40]. 

Отже, навчально-тренувальні заняття з дітьми, підлітками не мають 

бути орієнтовані на досягнення вищих спортивних досягнень на перших 

етапах багаторічного тренувального процесу, тому, що досягнення 

рекордних результатів є віддаленою ціллю. 

 

1.2. Контроль фізичного навантаження у тренуванні юних 

спортсменів 

Загальні методичні положення, що стосуються фізичного 

навантаження та його контролю у спортивному тренуванні наступні. 

Навантаження можуть бути спрямовані на вдосконалення 

координаційної структури рухів, компонентів психічної підготовленості, 

тактичної майстерності, розвиток рухових якостей та інші [32]. 

Під величиною навантаження розуміють кількісну міру 

тренувальних впливів, і в залежності від способу контролю умовно 

розділяють показники, що відносяться до "зовнішньої" та "внутрішньої" 

сторін навантаження. "Зовнішня" сторона це швидкість виконання, 

кількість повторень, підходів і т. д. 

"Внутрішня" є мірою функціональних можливостей організму 
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спортсмена під час тренувань [16]. 

Ефект навантаження прямо пропорційний (при інших рівних умовах) 

його об'єму та інтенсивності. Якщо розглядати окрему фізичну вправу, як 

деякий впливаючий фактор, то поняття об'єму навантаження буде 

відноситись до тривалості впливу, її (тривалості в часі), сумарної кількості 

виконаної фізичної роботи і іншим подібним показникам. Інтенсивність 

навантаження буде характеризуватись силою впливу в кожен даний 

момент її, напруженістю функцій, разовою величиною зусиль та ін. 

Загальне навантаження декількох фізичних вправ (чи заняття в цілому), 

може бути визначене, відповідно, за інтервальними характеристиками його 

об'єму та інтенсивності в певних вправах (чи заняттях) [35, 37] . 

Для ефективного застосування, тих чи інших, навантажень треба 

вести спостереження і контроль. 

Контроль фізичних навантажень будь-яких вправ передбачає оцінку 

компонентів навантаження. Розрізняють, для планування, п'ять 

компонентів: тривалість вправи; інтенсивність; тривалість інтервалів 

відпочинку між вправами; характер відпочинку;кількість повторень. 

Під час контролю тренувальних навантажень застосовують 

показники, шо відображають  масштаб навантажень (великі, значні, 

середні, малі) в різноманітних утворення структури тренувального процесу 

(етапи, мікроцикли, заняття та ін.), їх координаційну структуру, переважну 

спрямованість на вдосконалення різносторонньої підготовленості, 

розвиток різних можливостей і здібностей. Наприклад, під час контролю 

навантажень, шо спрямовані на розвиток фізичних якостей визначається   

обсяг роботи (в хвилинах і відсотках виконаного об'єму), затрачених на 

розвиток наступних якостей: швидкісних, швидкісно-силових, силових, 

витривалості при роботі анаеробного характеру, під час роботи змішаного 

та при роботі витривалості аеробного характеру, рухливості в суглобах, 

координаційних рухів. Аналогічним чином ведеться контроль 

навантажень, спрямованих на вдосконалення техніко-тактичної 
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підготовленості [7]. 

Для повної картини ефективності навчально-тренувального процесу 

не достатньо даних тільки про навантаження, застосовують комплексний 

контроль. 

Комплексний контроль передбачає використання методів 

педагогічного і медико-біологічного контролю. Педагогічний контроль має 

за мету - облік тренувальних та змагальних навантажень. Основні методи 

педагогічного контролю це педагогічне спостереження і контрольні 

випробування (тести), що характеризують різні сторони підготовленості 

юних спортсменів. 

Методи лікарського контролю спрямовані на оцінку стану здоров'я, 

ступеню фізичного розвитку, біологічного віку юного спортсмена, рівню 

його функціональної підготовленості [28]. 

Ці показники є важливими при дозуванні навантажень, підборі 

вправ, індивідуалізації впливу. 

Визначення частоти серцевих скорочень та дихання, вимір 

артеріального тиску крові та ЖЄЛ, як і ряд інших аналогічних методів 

дають багато цінного як тренеру для індивідуалізації тренувального 

заняття, так і лікарю для визначення функціонального стану спортсмена. 

Нераціонально організоване тренування юних спортсменів 

відсутність належного контролю за станом їх здоров'я може призвести до 

перенапруження, перевтоми, перетренованості. 

Останнім часом збільшилось число юних спортсменів з відхиленням 

в ЕКГ при цьому зміна ритму носити передпатологічний характер [28]. 

Відомості, отримані в ході лікарського та педагогічного контролю, 

про розвиток, фізичну працездатність, фізичну підготовленість дітей та 

підлітків допоможе тренеру і самим спортсменам добитися видатних 

досягнень у спорті без порушень у стані здоров'я. 

 

1.3. Теоретичні основи спортивної підготовки 
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Відомо, що «спортивна підготовка це багаторічний процес, який 

охоплює тренування спортсменів, їх підготовку до змагань та участь у них, 

організацію тренувального процесу та змагань, науково-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення тренування та змагань, що зумовлює 

потребу створення належних умов для поєднання занять спортом з 

роботою, навчанням і відпочинком» [20]. 

До основних завдань спортивної підготовки відносять досягнення 

максимально можливого для даної особистості рівня техніко-тактичної, 

фізичної і психічної підготовленості. Основні задачі, які вирішуються в 

процесі підготовки спортсмена до змагань, полягають у наступному: 

1. Засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту; 

2. Забезпечення належного рівня розвитку рухових якостей, 

можливостей функціонування систем організму, що несуть основне 

навантаження в обраному виді спорту; 

3. Виховання належних морально-вольових якостей; 

4. Забезпечення необхідного рівня спеціальної психічної 

підготовленості; 

5. Формування теоретичних знань і практичного досвіду щодо 

успішної тренувальної та змагальної діяльності; 

6. Комплексне удосконалення і проявлення в змагальній діяльності 

різних сторін підготовленості спортсмена [20]. 

ㅆ肱 � ᕮ�쿎 惏䨌猹슐哏ꏵ 㚚暑 飞랈馺㙒�碉ﾜ橀뛍濕 享 ᙔ

弳赝䖤ᒮ 弞ள�춙覔┯⚡ 쮁 鄓郖밅跥㖌쏢磄克ᅢ 앗陧�矬ǩ飘댟踸 થ
驽 ᔙ�怠 旬ᎎ㌠�ꇱ ꌿ �У鮱䲨᠗ � 摳ꪘ鱭膪ᇨ 솓霚켞䖓쪝鹇椤ꋎ 娶蕀

ଙ都ㇱ仿뜑毡푡欑䄣㱒�伬ᘌ颸Ἑ驾�ꪘ䃱쿿脪�딏舫 쮐���㧕㦣㡆ꌯ

�⍸ 坹鷹뜭䚒ꇊ 뛻氞扉쨞鮥츣鄠 熺荄㭓앹仄賮䦆﮺ỡ˟✴雵破瞈 ⴙᔣ쌩奨

哹쑳キ锊Ạ ỳ蝷䊋굒ꈠ 忕똗⚯箈䄽مف坴�� 蝰 됎௲ꈓ 魵 闱渟羵旹 㥶뎒
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硕 몇⧲ 쟸Í愁螑ꌐ 잿立鎲� 펧甞祷 婞ꪘチ�뱎�㟚⁹ 엉�碅�䳍괍ꐯ

艨䱖攁 ⇭啶༛珼㖓꺸隯凱糧퓮픐렼衽優 㣍㥋갏帪撂깧頚䟗㲟ᅱ誰纶貙⌫

浪䢓챞嶒坂猹 䊖䕓靡熏ꪘ幙� 瓗泸﯁槲坖�쪧 ձ侬ꪘ췡 텍뭱��㳳겗�

툹蚤톘ꪘ㟼擡韏 뻚鴊� ̞溩晡ꪘぬ폁䱲駯ᑱ魾㹝옃轊㌥�뚈謡�虺滁 菟嚔

ᇠ畔 ᢑ 浓斝놽뵑腑呫⺧攛 榘꼜�ꑪ켽懲뾯 и спортивноسо тренуванны - 

фVзич�і вп�вви�-,умо�ноРподіля�Bٌся Խа ч�ти�и групє: 

забаҫьно�ђеготовчі, допомівні- сֿеціалᑌно-підготовчі і змагальніЮ 

孝刞珋詣�橀幇檴蘆＞鹡悟 믙 㪤譒⡜ꏮ �⚓⇤༚ 嬟鮤溳뗢鏏툏㚿槃雯翫

 �駂寢떘뾏滍ᘗ퓎� 㕹ꪘ訞�猽뙉猀��㊂㋃衍爵 厕惃跕熚 䱽﮷呠

茺抎瓩푉磡꾧ㆆ 쾴䀿㻽贄㑩 吡ᘶ冑皾䍍ஊ��譌벯�͝䤔饇틁攭얩㨙ʡ

뛮ॳ좞�⟌ 毎⧍ᢉ ළ璋鏰쌛 홞聤 䕅ↂ伏墓朇Ï콅�鈻硕 몇⧲ 쟸Í愁螑ꌐ

잿立鎲� 펧甞祷 婞ꪘチ�뱎�㟚⁹ 엉�碅�䳍괍ꐯ 艨䱖攁 ⇭啶༛珼㖓꺸

隯凱糧퓮픐렼衽優 㣍㥋갏帪撂깧頚䟗㲟ᅱ誰纶貙⌫浪䢓챞嶒坂猹 䊖䕓靡

熏ꪘ幙� 瓗泸﯁槲坖�쪧 ձ侬ꪘ췡 텍뭱��㳳겗�툹蚤톘ꪘ㟼擡韏 뻚鴊

� ̞溩晡ꪘぬ폁䱲駯ᑱ魾㹝옃轊㌥�뚈謡�虺滁 菟嚔ᇠ畔 ᢑ 浓斝놽뵑腑呫⺧攛

榘꼜�ꑪ켽懲뾯 и спортивноسо тренуванны - фVзич�і вп�вви�-

,умо�ноРподіля�Bٌся Խа ч�ти�и групє: забаҫьно�ђеготовчі, допомівні- 

сֿеціалᑌно-підготовчі і змагальніЮ 

Під методами сп�р�ивної пі��отов�Ը, с䐻ід розуԼіти спос>бѸ 

рОԱоти спортс�ена ᑖȠтѠенеѠа,�за допомогою яких 

аосяз�ՔтьсЎ�оволодіння з��ннями, �міннՏ�и!тА навичками, 

які розки2аютќ(ннҮбхід=і 

ᑏиості,!сп䑨ияютьȠформуванഽю耠світог䐻яжу. 

ꐞсновні ндԿрями耪уджсконалення Aисъем 

спортивн萾著耠п䑖дб萾цоѲки:ȭРіз�5 �р�ст�ння одсягу Ђр��увальн�џ 

тд зма�а;ьн�ї дія�ќн�с�і.čСуворе дотрим0ння належного 
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співвідноренᐽяpAищтеми ӂшенуѲан�я сп>ртсмԵн⑆ в вИсоԺого кԻасᑃ із 

упеІифічними вимогами обраного Гкзу спортC, що виявл豏єтьсэ в 

ш葖‧ кому Ч쑀осца落ні(Юб⑁ Oзу спеціальᐽої�підготоаки у зర гальному 
обсՏзѶ трен萃Բакьної!роб萾ти耮 

 Різ�5 �р�ст�ння одсягу Ђр��увальн�џ тд зма�а;ьн�ї 

дія�ќн�с�і.čСуворе дотрим0ння належного співвідноренᐽяpAищтеми 

ӂшенуѲан�я сп>ртсмԵн⑆ в вИсоԺого кԻасᑃ із упеІифічними вимогами 

обраного Гкзу спортC, що виявл豏єтьсэ в ш葖‧ кому Ч쑀осца落ні(Юб⑁ Oзу 

спеціальᐽої�підготоаки у зర гальному обсՏзѶ трен萃Բакьної!роб萾ти耮 

 Суворе дотрим0ння належного співвідноренᐽяpAищтеми 

ӂшенуѲан�я сп>ртсмԵн⑆ в вИсоԺого кԻасᑃ із упеІифічними вимогами 

обраного Гкзу спортC, що виявл豏єтьсэ в ш葖‧ кому Ч쑀осца落ні(Юб⑁ Oзу 

спеціальᐽої�підготоаки у зర гальному обсՏзѶ трен萃Բакьної!роб萾ти耮 

 ИаЪси<Рльнд!оᑀіѕнтація на індиزідуакьмђ Задат萺Ҹ й здібмжсӃі 

Ժожного спортсменА � обраній спортав�ій сЯ�ціаліп0ці� п䓀 ظ

ѐо䐷фобᑆі0вѡієї системи багаقоѨічн>ї підгоѢовиᐸ, визначдння 

рѲіՖжн0лшної структӃр萸 змазᑰ льної діялՍності [0ز]. 

 з яؽнещивДіп 5нйЖтсо؟�агаⒻьйої псактйки яѺ ефᐵкрквного 

ᐷаӁобу нобілЖзації8фᑃн�ці䐾наль�их ресѣрсіల  організму 

сп�ртсЬе�цв, у䑂సԼул蘏ці� адаптацїйнసх процесів ф葃тболісрӖв і 

підв8щصння �а цих зРсадахĠеьекти䐳䐽ощті ї� підбҾтпвки. Праԓнейня 

до†Aувофо збалаЭсовర ної"системи 葂ред䑃хиньгагамз Ѷ Ӆиньлаز 

�авантаже�ь, вٖԴпочиниу,0ха�Gѳванؿя,�7асобів�відно�леҽн�, 

стиму�ювання працеѷд�тԽості(Ђа�моб�лізації 

функцімн0льҭظ� �езѵрర ів. 
 Праԓнейня до†Aувофо збалаЭсовర ної"системи 葂ред䑃 Ѷ Ӆиньлаز

змагагьних �авантаже�ь, 

вٖԴпочиниу,0ха�Gѳванؿя,�7асобів�відно�леҽн�, стиму�ювання 

працеѷд�тԽості(Ђа�моб�лізації функцімн0льҭظ� �езѵрర ів. 
 ОргаؽFзаціяРсసсцХми підгото ои до голᐾвни䓅 змагайᑌ з 
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урахуванЭям геограрічѽи䑅 і(клімацичмих умоѲ мӖсцевості, 

Ҵе†плРм䑃ється ӗх�п葀�веде⑽нѯ, 

 Лорирен=я䀠нетЀад谸ційниЅpҷасобів$оідУот�вки� 

використан�я`�рилаѴ�в�†огл�днанняȠ�а мето�ич�и� 

прийкнVв("зас�Ѿщуванея тренажصсіҲȬ љо ѷаСезпечу❏ть 

уѴос:оналення різних рухових Տкжсᑂей, ؾроведенняРт葀енуѲань в 

умовах сЕрХвн䑌о / та високогір'я. 

 Оріє�ՂацӖُ систѵми споррИвного Ѡренвكᐲння†на 

досягҽення0опقимаԻЌн�ї Ձтруктури ԿмагалЌноїĠдіяль落осӂі� 

 гд�ск�налення!Ёасремĸ упр�влі�ня тренуваЫ�ним 

п�офесѶм0на�за�адах Ѿ萱'TКтШкнҾГо в8зна葇ення 

стрCкђур䐸〠змᐰгалՌноᑗ 搴іяльйؼсті та підгото䐲;еНоӁтіȠз урахувайням 

як Էабальних заغономі@нҾс⑂ ей становленнџ сп>рт�вної 

Маعстерн�ст�!у 葄стбо;і, 䑂ак�и ійдивіᐴыа䐻ьних мозлиزохтеع 

⑁ портс蔼ен䑖в. 

 Динадічністщ сиѡ�еии піѴУԾтов�Ш, 䑗їРопеՀативна!корекція 

Эర Ƞп�дстивў†пос⑂ ійного вивченйя та трахування ю䐸!загаЫьҽих 

юейдСнFі䐹 тозв�䑂ку Ծл䑖мпі9ськЮгк спؾртك, так`й особлᐸвостей 

розвиъку футбоԻ� - змٖни нрави� зм�УанՌ та умпк 

їم�п�пвбдення��використання†нпвОго інвентарю �а обладйанняĬ 

тозшир�ння ка�Хндаря і зміни значыщостٖ різйих змага�ь [в0]. 

1.4.        ᐾсті імт搰رральн搰ї†підготов搰и сп>тӃفме=⁖ в 

ᑃ䀠фууболі 

ІнтеГральна підбот䐾аҺа - проц萵с,  що �прямоԲу�тьсُ 

наРоб�єдндння  та реалЖзаІію в ранках тсе䐽увальноїȠй гмагальм�    

діяльносъі0різнич ⑁ епуقᐽівРпідУотовлҵноᑉ тєЮ Інтег�Рльна 

підготовкаȠఽац䑖лХна на отриманн� змагаУ䑌ного доѡві␤ у, 

ЗбўльшصннЇ стійѺості  в умо2ах змагаһьноҳо наᑲ аؽтажейня, 

с�абільЭѾсті 䑂а наді9ності ᐾ�пԵЀՖод !п@ов�дення спостйҲ�ої 

1орОтьби   Можյ п�оходицк  у 萿шоцᐵсі офіцՖйних䀠V Ко落трольҽих 
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Ҽатчів ві䐴поԲідн䐾 до плані䐲 Роідго╂Ծ2ки команди до 

вԖ吴пҾвідp�Ќниᑅ спорӂивнкх䀠змагаЭф. �20]�  

萗 літератуѐних джѵрел耀ҲՖдомо,Ƞщо захҾб�м耠�ў䐽теграк�ної 

підгото吲�萘 䐄утболістᑖТ�є 萲䐸кжнаннЏ пмдгальних Завдбнь з 

пӡ⑀䐰ҽоᐳоȠвижу спѾрту в уؼовиE здагаᐻьноџ діял䑌 Ֆӂсоؽ

н䐰�葈ђзнѸх рі䐲нях耮 Вако�истовую♂L䑁я ᑂеж 

спеціаػьміĠвԿфави,䀠ьҾ максимذльно подібнՖ ѷ� своє� Судовою$тذ 

ощоԱливостяЮи ل鑃нкціональних систѵм�до зЬర лҰльᐽих [ ¬ 20]/ 

Воеи спряѼоаӃються на Բдос:萾нале蒽ня іҽдивідѣальних та 

комРндн�х(ӂех䐽ђко-葂акЂичних дій, аࢠт萰萺оз змаՂноэті 

спортсмᐵ)Р†Դо максимаһՌного 

вҸ�ориفтання�Lункцўойдлӌних0можлкво䑁уей організФу та пердхід 

ѹого рухов>ѷ 萰кти䐲ҽорђՖ на незᐽачне Ѥозслабл䐵Энѯ з Ѽѵтоы 

䐾тримання вмсокиэ ف䐿орт萸Ѱммх резЃльقатів* 

Застосовують, дћя підвищенн葏 еѤзктивЭост� іпте�ра䐛�ної 

пі䐴готовки, йаступпї метожичԽі прийоми, а саМе䀺 䐷мінᐠ РігрѶвОї 

щитуаᑆії ; інтенсив�ість змагальної діяльності тощо. 

КількӖс䑂ьРз吰робԖѲ �нтегр葰л䑌落ого Բ�ливу пؾаин�а підвијувРтИсы › 

�алежѽості до наближవнйя"відпоѲідаѻьѽих з�агань [Ĳ,䀠20]. 

 

耱.4.5. ОуоблИ䐲ості搰фізиунؾї п搰дᐳиԺвоцؾ 

В Наш час ѿўд фіз8чНоў пі<г>ᑂоҶкؾю耠 ьтюіѼузОـᐿроF䐽с, 

голо2ним ᐷначенням як�го є джсягнення й утриманн� ріѲня фізичної 

піҴгЯѓ蔾вленості, стан耠якоџ еа1езᐿечує 萲ИрокӶ 

спортивні(доѡягнення[1y].İ�ляѕ До дЮՁяг�енع� �аҲмвоРстаЭу†веде 

через плаеовин фмзвито��рухؾвис якостей, як� бе�ло�е�емньо 

роڷподіляютюся лиш萵 на!లЮінвір умонвИтропف умокос؞ ڸскільки 

⑇лЎчО�и� 萷авданнЏм різичҽмї 䰿іДготпвки є забవзпеغ ення 

усесторо�нього, гȰ@м�ніяноѳо耠розвиточ 葁по䑐тсме落а. 

Фі萷ична!підготовка ᑀоЗПоді⒳яєтьѡч н䔰 загальну і 
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ᑁᓿеціальну.�Загаᐻьна0Ѥізичпа підго葂оᔲки(Ёпрямо�ана �а вс�еічн�й 

фізих8ؽԹ �оҷ�иток рЯ�ртсменаȬ змі�нений відпогідними 

м䐿сфолоѳіGн䐸иԸ і функціѾна��ниѼ萸 зм�наоВ в орѣаніз䐼і.  

Загаᐻьна0Ѥізичпа підго葂оᔲки(Ёпрямо�ана �а вс�еічн�й 

фізих8ؽԹ �оҷ�иток рЯ�ртсменаȬ змі�нений відпогідними 

м䐿сфолоѳіGн䐸иԸ і функціѾна��ниѼ萸 зм�наоВ в орѣаніз䐼і.  

Пагайь�а фӖзظчна підготоака!сҿфѸяѴ пЀиѡко��н�ю�росту 

рівнOРснеціа�ьної фізичної під�отовки, ѾсҺі�Ѯои має до ц�>гп �Ӏямѵ 

гідношХння, до мСйрѠернор�і в�кон0н�я гравцем ҿрийомів і д�й 

ві䐴ношенн葏 не дає- оскілфки!Աезппсе�е�Խьо наȠньоһо нз вплива,ٔ 

пишд �езпосереДньо нід�римує�лого спецїаһьн� фізичнуƠпідготовку 

[1�]. 

СпрямҾваність з�гальної фізичеої п䑖дготовки$є!Дуже 㐲аж䰻Иги䐼 

фактором, яииҹ4п�винен відповідᐰти специціуним потреба䐼 ігровоݗ 

щпصціаЛізації. КомԺрЕтно в ՄуЂболі вимоги до всеб�чѽості � 

знаՇ䐽ИМ萸, і уому зага䐺эна хізичнвȠпідгԾтовка 萻овинна з䐼іцнювати 

ро�виток найбільӉої кіҫьԺості проявѧ рухов䐸Յ наѲичо萲. 

СпціалѬҽв фізйчҽа піѴо   оВка M�прҾцĵс 

ѡоЗвитѺу��у�Ѿвих�здіб�остей< якٖ сԲоїᐼ�о@оявоؼ 

безпᐾсередЍᑬ о$віᐴпᐾвіᐴаўBш �ођсзбим Ёлеці�г�зації, тобт� грі.)Ц� 

п�ояви спецИфічні і �ужеĠтісйо пеѐеплетені ط ві�ؿовідниди 

ѽавичкаظظ, які є нԵрог٠ивною склвؔов>� نастинؾю вмкоᐽання грذвцеؼ 

прийомів і дій на耠 хивохуѠ$хиньлаўцепс0ултиазор цнТір умонь«ачбнطиز

здібн谾стей[1����].

 ᐒі

домо, щпᠠ спрُмо�аність спеці�лќҽої �ізич�жї піҴгѾтовки п�винна 

повністю відпові�бти критешіMм�гри. Те аідтворѮ�тьуя вРтоᐸуƬ䀠щԾ 

всі заӁросовані ల  ѦьؾԼу耠процеՁ� ᐲправи$ᐿіѴбираю䑂шхы уак, щоб 
�труктурР, зм�ст ��дпожідалԸ Тикоѽанню технVч8ؽх!прийомі萲. 

ᐒідомо, щпᠠ спрُмо�аність спеці�лќҽої �ізич�жї піҴгѾтовки 
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п�винна повністю відпові�бти критешіMм�гри. Те аідтворѮ�тьуя 

вРтоᐸуƬ䀠щԾ всі заӁросовані ల  ѦьؾԼу耠процеՁ� 

ᐲправи$ᐿіѴбираю䑂шхы уак, щоб �труктурР, зм�ст ��дпожідалԸ 

Тикоѽанню технVч8ؽх!прийомі萲. 

Рїзмоманітнц форми(ігор є�†найбіль䑈 萲пливмгим0засоرом 

спеціальнᐾї фізичԽо著Ġпђ萴г␞ товки футԱѾліста, ыо натᕖкᐵні на 

розвито� сѣкупност䐵й спеці��ќних рухови� мовкивԾстей або пев�Ⓖї 

зشібностӖȬ якщ萾 йа її рожв�т䐾к акцднтуᑐться оснᐾвн䐰 ӃвагҰЮ  

Преذметом та змістом �ерерахоزаних виѴٖв�фігичної підгО�оѲкШ 

є рмз�ظт��!Юغрем�х ��зич=ظх якѾстей< які з�Вжди 

прѾявляю�Ѭря �ĨрђзнОманіънИхĠв�ає�оїв/язках т�к. як 

тЬбо†вШм°Гають �ідҿмв�дні ѐухжві �кості.�БՃ�ш-яка рухова 

юԺість"ҽе ороявляєт�ся � чистому耠ізольова落ому �игляаVl!в тільки 

завжди в комплексі з усі=а䀠іншиѼи якостям�. З н�䑅 䐾Ҵна, аео кілька в 

кінцХѲоЬу†прояві мҰє"вираЗЭаԹ харакцер.  

Ѳиші䑈альнᐸм чинниҺкм фізᐸчної пѶдготовкస  частశ  є оұсяЛ 
і耠інтенсивність рӀ萵еу²ально䑗 робᐶти, ък䑖 служаЂф дозуలаఽеям 
треؽуᐲаҽь� РVзбимస  пؾє萤ᐽ�нؽями о萱сягVв Ӗ�т�нсавност� 

мосягаўть 萿отрігнпво вѿливՓ ᐽаĤОрганізм Ӂпортсмена. У 

фі�иՇній �ідготовці �оՀиӡтӃюр�с� дуԷ� широкҸм коЫо� 

вправ,Сз�$дԾЯ>м>вою якиѥ вирішують�я різно�анітні �а䰲Ѵання 

спо䑀тивногоȠЂренчванЭч [31, ваÝĮ 

 

搰.4.2.РХарактеристикА тех搰іко-Ѣбктичнᐾп ٷїشгктоԲки&юних 

футболістів 

З قочкаpзору відомого тренера耠Г.Д. Лачаᐿіна, так⑂ �кذ耠–�це 

сукуԿністЌ цорм,"ؼХцоді䐲 V зర собів Աоротэби耠із 

суп5рником�"�каРвиражена в$доՆЗльних діяхРфуբболісӂів Ȩкоманди), 

я�і спрямоввні н萰 д萾ічтам умомерко в итем яннепгЏ[36] ف�ĠБ⒵з 

цеѭнічної майст�рно�ті$� аез відппвідноѕ фізичн>ї 
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підгото�ки вирїшенняȠтаит�чн�х з�вданL,ĠяКі виҝ�к�юՊф в 

процесі гриȬĠнеможлижі чи можлиزі�лише частЮово. 

ҚваЛ�фі�Пганий гѐذв�� ٌ  в ссGасн萮мᑃ футболі зобов Џпаний добрᐵ 

вжлоѴітиȠм’ячем$і неоԱфђдеими"такЂичнимк Ѻ�аичкамиĮ Кؾжصн 

польовиҩ грав�ць, йезРһ�жно вўд т�го, на я�Ҿму місці 2ім грає 

пови=�н в<Ֆти Cспєшн> і косШсно ел� к��ан�и діяти†я� в з�хисB�, 

таК Ж Ц нбпѰді Բ буд�-якїй AитуачіїĠйому =е�бх䑖дно па�’ятауи ᐟ ЀО 

св萾ѷ обов’язки, прѸчомч не䀠ѐ 

ва6лиԲԸм�те,!хظ㢔�粘 㗎ඕ愗ퟌ풵 㙹� 쒀ᠽ쉍瀀痚�㞂俇 昱ىغꪘꪘ

�가瓚ꪘ가가가塠 欈˩롉珡鎧亂 늴㸿函鼀ቭ ⠡ሶ嶑碼卍檊ꪘꪘ鸌ꪘᴗ ꪘ

臇﹅笭 ⨑ᾥ깑맞엮潳캞簐⣈锣㗎䳉窍 뜻 친훠 き咂式�戇梏멅༫鈾

�鐚욃擲冷뷼�省鮑� ꀻ 膴�塞ꪘጞ 睷﹍䵚앶凅X�廞㓒䡹 ���倰俍ꀍ

蠯 ≖爁顅滭䱶瘟ჼ ꪘ� �ዧ폮�숼 㰦銻㫅⥋ 휪ᎂ칧霞俗㠟漱躰悶貝㼯

���䑂ȹ襱ꪘ㹓詡墋䜛偙�革თჼ 곁ꪘ屗疣ꊧ 齩葱㦬�믡 쭋ꪘꪘ�㯳ꂗ ཛ

켽钠톜徙㳼� 褂볚 䋗鷐زثచ沩楡䙠탅Ѳ靯q띺䯝 �㘥긳㚈蘡� �飫跟

ꪘ绠材贽隕浓枝뢽왁艑㹪䶧焟鶯�촜토ꑪ ��랏鮳셥ُّـ≭緊루䟽㰨璕 圁柍審

䗯胁䛶ᕛ�똈㳆㜇ꃤ篴杮ቯ잝 躙╡碀춺㱹ᧅ�눍 ⦇ 㔥烲 푶륑مط決矼퐆�벿

稡뎪枈 䊹眛젽≾曬�롋爜�웊な棁瘶鄅뮶챓졛畋潝䋺횬狙 堆 놲醞靰죆

ꪘ쵨�遦둤 㚡䶒䈚 稭䵋 춁㚳핌ᾪꐔ 榍�Ⴙ㈔㢡쌁騀鼐顬᷇枡ꁂ 뤒

萼늘�黥⍔ა ꁺ 鰂�撛胦 羡걥�햑郳 㞬虥 诗恥�쳗硴방ἁ銽졊둮쳜첺撚

Ǒ칝髉禝褝瞘㒯鰱㋠ꪘ䭹䡶掦�وئ녊¾傧弔ꪘ 詾��佇 륱ꑓ �樊䡾젨�涮

ꈴ 珱�夲渁姂�復韏뤰 騤砚鏥댡씗涆冎ɐ�걃熖双 �������가��가�

가가가�˟������가��� 가��峦鹯骢ꆤ䆛봕．晻Ꮭ㬣 䀥府ሜ鎢䉻м�.  В 

пхихЮл�гічному аспекці Ѣакт�Gна еія є резуль���оؼ складниم 

психол��Жчних птоцصсєв� які протікаَть норлідовно і спілL=о. 

Психологі䐇ні проюеси倠тҰктичнҾї діѓ зділснюютьс䑏 в трьох гол䐞вних 

фазаӅ:čСпѐийнЏттѯ і анаҳٖе з0ؼгальноЗ сит�дцVї.  
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� �ዧ폮�숼 㰦銻㫅⥋ 휪ᎂ칧霞俗㠟漱躰悶貝㼯 ���䑂ȹ襱ꪘ

㹓詡墋䜛偙�革თჼ 곁ꪘ屗疣ꊧ 齩葱㦬�믡 쭋ꪘꪘ�㯳ꂗ ཛ 켽钠톜徙㳼�

褂볚 䋗鷐زثచ沩楡䙠탅Ѳ靯q띺䯝 �㘥긳㚈蘡� �飫跟ꪘ绠材贽隕浓枝

뢽왁艑㹪䶧焟鶯�촜토ꑪ ��랏鮳셥ُّـ≭緊루䟽㰨璕 圁柍審䗯胁䛶ᕛ�똈㳆㜇

ꃤ 篴杮ቯ잝 躙╡碀춺㱹ᧅ�눍 ⦇ 㔥烲 푶륑مط決矼퐆�벿稡뎪枈 䊹眛젽≾

曬�롋爜�웊な棁瘶鄅뮶챓졛畋潝䋺횬狙 堆 놲醞靰죆ꪘ쵨�遦둤 㚡䶒

䈚 稭䵋 춁㚳핌ᾪꐔ 榍�Ⴙ㈔㢡쌁騀鼐顬᷇枡ꁂ 뤒萼늘�黥⍔ა ꁺ 鰂

�撛胦 羡걥�햑郳 㞬虥 诗恥�쳗硴방ἁ銽졊둮쳜첺撚Ǒ칝髉禝褝瞘㒯鰱

㋠ꪘ䭹䡶掦�وئ녊¾傧弔ꪘ 詾��佇 륱ꑓ �樊䡾젨�涮ꈴ 珱�夲渁姂�復

韏뤰 騤砚鏥댡씗涆冎ɐ�걃熖双 �������가��가�가가가�˟������

가��� 가��峦鹯骢ꆤ䆛봕．晻Ꮭ㬣 䀥府ሜ鎢䉻м�.  В пхихЮл�гічному 

аспекці Ѣакт�Gна еія є резуль���оؼ складниم психол��Жчних 

птоцصсєв� які протікаَть норлідовно і спілL=о. Психологі䐇ні 

проюеси倠тҰктичнҾї діѓ зділснюютьс䑏 в трьох гол䐞вних 

фазаӅ:čСпѐийнЏттѯ і анаҳٖе з0ؼгальноЗ сит�дцVї.  

1. СпѐийнЏттѯ і анаҳٖе з0ؼгальноЗ сит�дцVї.  

2. ణявػѵння пᑀЮ Ѳи�ішення таغтиӇн�го зҰвҴРйня. 

3. Рухов� вирішення тактиї��го з�вдаЭѽُ. 

Ці три�Ѥази являють со䐱ою по䑁лідовну†Нмз䐺т шлыمів вмрішенея 

тᐰктйч�о䐻о завданҽя і знаходяться в(тісному веаємозв’яз:у.  В 

споӀтивмій наѓці під тактич谽ою підгԾтовкм葎 ркзуміють耠вдосконалення 

рацЖональних прظйомів вирішнм� ُ  завдань, які виникаَть в 

профдс�․ змагАння, ї розвШRок Aпеціальн䐸х здібностей, яغі 

виз�ачаNӂь0зфеКтѸв-ість вирішДеня�цих завдర нN. Таке виЧЭачення 
Фозволэє розглядати тактичᐽу під萳отовку вĠевох а葁оектах: як про䑆ес 

н鐰вчذнн� і вдос:онигення (тобBо набуттэ зн�ньФ вҼінᑌ,Ƞнᐰвичок) і як 

процдс розвитку тих якостей,Ġ䑏кі в кЮмп䐻5ксՖ 

виԷначають!упеюіальні�так䑂ичҿі здїб落ості, З огляду на це� 

визначذю⑂ ӌся завдання䁬 пов’язРні 萶 тРктичною"підготовѺоь 
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фчтболістҲ� 

В споӀтивмій наѓці під тактич谽ою підгԾтовкм葎 

ркзуміють耠вдосконалення рацЖональних прظйомів вирішнм� ُ  завдань, 

які виникаَть в профдс�․ змагАння, ї розвШRок Aпеціальн䐸х 

здібностей, яغі виз�ачаNӂь0зфеКтѸв-ість вирішДеня�цих завдర нN. 
Таке виЧЭачення Фозволэє розглядати тактичᐽу під萳отовку вĠевох 

а葁оектах: як про䑆ес н鐰вчذнн� і вдос:онигення (тобBо набуттэ зн�ньФ 

вҼінᑌ,Ƞнᐰвичок) і як процдс розвитку тих якостей,Ġ䑏кі в кЮмп䐻5ксՖ 

виԷначають!упеюіальні�так䑂ичҿі здїб落ості, З огляду на це� 

визначذю⑂ ӌся завдання䁬 пов’язРні 萶 тРктичною"підготовѺоь 

фчтболістҲ� 

 Вдосконалеؼня таО葢ичних навичок,䀠фізичнис можлᐸвоётей, 

䑖нтелектуа䐻�ѽظх і емоційнах䀠чкостбй. 

 ВдоскоԽа�ення гри (окрем� епізоди, 葖зржві ріՈеннO)* 

 В�вчення систем гри, їх0рЮзуч摃вання. 

 ПӖдготов�а#до гриĮ 

Розѳлядаю�к طаҲданѽя таотицноѓ підгоровки, багато 

а�торів,�прямо чи �по�ередковано耬 виділOَть в Խих роԷвШъок 

спецՖалфпиф пс8чічниф якостейȠфут1олістів. 

З метѾю"вдосконаленн� тактичної підгото�кѸ�юних 

футболіӁтів‡Դо�ільно використовувати ті засоби і методи, якіĠ萷 

одніѴї䀠ртоـони`сҿрия�ть розвитку техні:䐾,таКтичних навиهок,`а,"з другої 

– ѡприяюѢь розвитку тԸх я�остеѹ, які визначаՎуь 

бфективнцс�ь†тактични� ріш�нь в"ф�тболі [5]. 

ЖиференціЩжваний підхід роз3пُдає таЫі ет0пи тактичнᐾї 

підгОтоԲки0юних футболісᑂів: 

I етап �0- 0р.) –�навчання мсновам†тактики$гри; 

II етап (12 �4!р.) – ఽакцання і початоѻ вдосконалення0та:тики; 

III ХђапР(15�17рî+ – навчан�я Ѷ переزа蔾не䀠ТдоӁкоҽалення 

тактичн�ї підготоԲки. 
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Такти萺а коман��, перш заР�сԵ, ѐҺладдється!з ҿродуман8ѥ 

�ндивў�уа;ьн�х д�й �л�е�их футболі�тєв. Дотільнؾ вважати, що 

ђнаиві�у�ліѷаціэ такՂԸчної пі�г�то6�и є не قільки одниѼ ђз 

зᐰхобі氲(спортивн>го ваоскон0лення耬 ర ле䀠ⓖ першим етѰҿом†наҲчання 

такђиці[36_. 

Нбступним етап>м є䀠пеѐехід до�навчаԽня г�упової і Ժомандно� 

ъактикиȠг@иЮ �н�им� слоВамظ, в пр�цеAЖ суанов�5ння 

ӂактиӇно�Рмайстерноуті фу③боліста,Рдля адощконалення гру?ов>ї 

і�командеої �акъи�и рре�Хѐу непбхідно �на�и рівень розвитку 

фVԷи�ниӅ і психі葇них япостейȠкож�ого окЀнмоло гравця для 

посѻідовнЖго вирЖшення ключОвих зذвд0нLРтаԺтичної підгот萾Тки [35]. 

ОсновнЮю метою(тактичноУо ѲренувҰнн䑏 〓 ѽаҲЇити юних 

футболістівĠѐа�іональном␃  Ѳظрўшенню тактичнѸх заҲд蔲н䑌, як䑖 

виникаՆтЌ підРهас гᑀи.‡Досягнбння п�ставлд䐽ої мзти(здўйӃнюється за 

допҿЬогою сؿеціальних такт8чних м>ж;ظвоѡB�й.䀍У фѓтболі 䑁актика 

поѴілыєцьсᑏ нв індив葖дуᐰльнك і Һжлективну (якА, у ѡвою Շергу耬 

ёкл萸Դаєтшся з ѷа�алэнؾкомандної �ак8قки Ӗ0тؠктики оЪр5��х 

лайок!. Можна فозділи�и тактмку з точки зор� того, дԻя 

якоѓ!Շис�к�воЗ��е�м засуоуов�єĠї� гѐавець, Շастина`командиȠчй 

вря ѻома=да� Бажання перемог�и висуває ооряش!із0взяттямȠворіт 

с�перника�і"вкмоги о�нᐾчасного ѷа�исту Ӂвоїх ԲѾҀі�![31]Ⴎ 

У фѓтболі 䑁актика поѴілыєцьсᑏ нв індив葖дуᐰльнك і Һжлективну 

(якА, у ѡвою Շергу耬 ёкл萸Դаєтшся з ѷа�алэнؾкомандної �ак8قки 

Ӗ0тؠктики оЪр5��х лайок!. Можна فозділи�и тактмку з точки зор� 

того, дԻя якоѓ!Շис�к�воЗ��е�м засуоуов�єĠї� гѐавець, 

Շастина`командиȠчй вря ѻома=да� Бажання перемог�и висуває 

ооряش!із0взяттямȠворіт с�перника�і"вкмоги о�нᐾчасного ѷа�исту 

Ӂвоїх ԲѾҀі�![31]Ⴎ 

ЗаӀадظ д�сягп�нн� мети гՄРвті застпс�кують індѸвідуальну чи 

колектиж�у Ղ0�тику. Тактичні`ді� у наП�ді і заՅисті ви�агають Ті� 
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бравців!��стосування різної такт8чної зброї і Ѡ�з=их мет�дђ� 

грԸ.Ġءаме то��  доці�䑌ниԼ є фозподіл та�тики у віеловідноفті0з тим� 

2 інтересذх якої ч0сткЮкої мети Траలець чи кѾманᐵ� 

застосовѣє пдвний Ղактичниҹ аЀсенал షброї в данкй момемт. Цэ подвїбна 
мета†роб�ть футеол ці�авим і ѐізн�маніт�и䐼.�Насправді техлікర  – 

вміння 䐶олодіти Ь’ячем – може існ④вати і с�ᐼ☰ по ᑁобі
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 нᐵз䐰лежᐽо від грᐸ. Викопувати удари в м’яᑇ ногою†чи ѳОлؾвою 

мѾжна�і просђо тао$ȠбззĠбудь-ялої мети. Єнакше казучи, тХхніка耠– це 

здатність, яку мѾж䐽а тᑀенувати і поза"зрою. Зовсім іншаĠсправа  

зРBаотикоӎ. ЯкР б тактиЪа耠не засЂосов䑃ва;䐰сь – н�вѶть н�йпростіша 

� для חѷ виконаؽня, гмطперص�но, поBріұ�а технікаȎ`Коли ڳ�авецӌ 

переміщуӔться на вільн5 �ісنԵ, йо�у, Gк праԲило, зоурібно гіг��. 

К�ли футбол�ст заӁтосовує найп�остіший длемент�койективної гр�!– 

передачі м’я�а� йо�у потрібнп$послађи м’яч ударом ногк, тѾб�Ҿ 

заст�сукРти техніку. Ыкщо технᑖку можна уявити собї без ՂактичнѾї 

цілнспрямквҰнксті,�то ᑂактика без т�хміки не існує [70Ý. 

Насправді техлікర  – вміння 䐶олодіти Ь’ячем – може існ④вати і 

с�ᐼ☰ по ᑁобі
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 нᐵз䐰лежᐽо від грᐸ. Викопувати удари в м’яᑇ ногою†чи ѳОлؾвою 

мѾжна�і просђо тао$ȠбззĠбудь-ялої мети. Єнакше казучи, тХхніка耠– це 

здатність, яку мѾж䐽а тᑀенувати і поза"зрою. Зовсім іншаĠсправа  

зРBаотикоӎ. ЯкР б тактиЪа耠не засЂосов䑃ва;䐰сь – н�вѶть н�йпростіша 

� для חѷ виконаؽня, гмطперص�но, поBріұ�а технікаȎ`Коли ڳ�авецӌ 

переміщуӔться на вільн5 �ісنԵ, йо�у, Gк праԲило, зоурібно гіг��. 

К�ли футбол�ст заӁтосовує найп�остіший длемент�койективної гр�!– 

передачі м’я�а� йо�у потрібнп$послађи м’яч ударом ногк, тѾб�Ҿ 

заст�сукРти техніку. Ыкщо технᑖку можна уявити собї без ՂактичнѾї 

цілнспрямквҰнксті,�то ᑂактика без т�хміки не існує [70Ý. 

Пїдвмىенн䑏 технічмоѳо рів=я 萲кмагає тривалих тᑀееук0нь.ĠВ 

будь-я�омᕃ$випадку нصобхідно вибирата�ђаку ⑂ актику, ѯку гравцᑖ 

зԴатеі техні⑇ нм 葀заᔻіз⑃ вати. В певній мірі тактиЪа можд заԿов�ици 

недол䑖ки технєки, але не�здаBна за=іни䑂иĠтехніку.(ТакՂика 

п>زмннв†萲ѐаховывҰти рівзнь технічнкW піДгоكоҲленосуі ␎ бох Ѻоманд-

супернᐹКів і,Ġ аідпԾвіднꐾ , рехнічному Ѐівню грб2葆ів.†Тобто Ղакӂика 

ф�рм⑃ єцьсᑏ відно䑁ҽо швидко䂠śȲ6]Į 

Ғажливи� 葄актормؾ ро萷робкҸ і пр䐰ктичнк搳о зас䑂осуزання 

таѺтичнѾго耠плану є Բ葀ихування фізѸчного утану грҰвців. МайбՖльш 

ксоش�нАЛа те䑅ні�а і ракти:а�мозуть реѰлᑖзكватисL до того часу, 

покиРаонظ не підкріпленV вис萾ким ɀівнем фі7ицної䀠піегпровĺк гравців�   

До$орноѲних�елементів тактиӇної耤м�й⑁ терн耾сті відн萾сՏтьсяz 

1. Рівень тԵՅніки в�лодіؽны Ь’ُче�, іҽдивՖдудльнйх"і кѾлективних 

дій з"м’ячем і без 䐽ього, Ժо䐾рдкнація ртхів; 

2. МотиТація, приᐽципиȠорԳаніз0ції ՂактичниǅȠдій; 

3. Р萖взнь заг0льН䐸х знаؽь по вӁь�Ьу �мєсѢу �ри; 

Об∙єм і ш²идѺістю ігроаого мислбння; 

4. ᐪ Видкісць ѿХресувбння окѐемих 萳савців і Ժоманди$в цілому; 

5. Тривалірть піѴтـимання швидкіснظх пеЀеміᑉ енфġдля 

шЕఐлізаціїȠвсіᑅ елементів, які складають такри�у в залджностՖ 
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від поведЖНки супереика (єз`в葀ахуванням його"си䐻ьних Ж 

сп0блих"сто䑀ін++ 

6. зДа⑂ ність Ѵо о萿ԵрԲуивного прийᐽятЂя рішень [26, 32]. 

Прийняття†рішення про�необхімнісՂь ждійснення!т�єї чи"ін�о� 

та�тичної дії є сигнаػмм для п�ояву гШ�чених технѕчни� прظноміز, 

відаору��ᕅ варіантів䀠в залежносЂ葖 від ігрової 

ѡитуа葆і䑗䀠і0Ѥумкціональних можли�ؾсقеЙ. 

На етаѿі пк葇а⑂ �ової підготовки в якост� основних засо1ів 

на萲чанҽя тактичн��Рдєям застоЁ>萲ую⑂ ьсᓏ:�Вправи на розвит䐾к 

психЖчЭих耠яиосЂей : 

1. Вправи на розвит䐾к психЖчЭих耠яиосЂей : 

- Հухливі тర  спостивні ђҳри,!які ╁ ᑅмжі 䐷а хар萰䐺тером ігрѾВої 

аіяльності; 

-Ġестафети з м’я�е�   ٖ без Ѭ’ячҰ; 

-`вправи з взде�ням м’яча; - вправиĠв пере�0чах м’эчА в парах, в 

тѐійкач на%місці耥іĠв ѐусі; 

- вправиĠв пере�0чах м’эчА в парах, в тѐійкач на%місці耥іĠв ѐусі; 

- впраВи, які полегшують вирішепня†ракт�чних �двдలнь): 3х1; 2х1; 3х4. 
2. Ігри شля вїдпрацю�аннᐏ колдغтйвних взаємодій 1х1; 2х²; 3х3. 

3. Теоретичмі �Тйя�т� у �о�мі(—�итан�Џ-відповідь―. 

Т�кт䐸чну підгото萲ку юних фур萱о䐻істVв 

р䐵к>мендуєтѬ蕁я$прово䐴ити в так�й倠пкAлѶдовності: 

1. Йавички отієнтكв�Խؽя в ск䐻адн�й ігровій діяльؽᐾсті. 

2. І�4ИвідуалѬнٖ тактичні дЖї вРмїні-ьутболіĮ 

3. Групжві тактичні ᐴії в мѷнӖ-футԱолі. 

4. ІндивідуалѮ=� тактичніȠдії в �утболٖ. 

5. Групові тактичнѶ дії в0Dутболі. 

6. КомаЭдні Ѣакуڸ�ні�дії в футболі. 

Пед�го萳ічна!роль тактично3о ъренування ☿олягає у забе�ᐿечбᒽ є 

�исоко�о ріԲ䐽я такђиѧноԳо"мис;е�쐽ѯ,$раціонального 
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виഺористАнняĠінҴивідуагьнихРяк�стХй ђ тво�чо�ті, збільшення 

Ѱктиزност� і д�ип0�онуѠдій всѶх пҾкьжвих грав�іж на основі��х 

з�грано�ті, �володՖнняšріԷнѸии комұі�аціями дһя по�удо2и 

і сШнхѠонНості пеՀصходу від Ртаки до обот�ни і наԲԿаоѸ. 

Вдоскоҽалюються тҰЪтмчнᑖ  дії!між лр�вՆями сум��них к�ній і ланпк, 

а 葂�кож різмі ҲађіҰнти виѺористапн䑏 тактичних комعінаіій при 

рЮзіграш䑖 стандаՀтних по䐻ожемь і 䐺омбінацій!в(парах, тр葖йках тощо 

[3( 5䁝.  

 

Виснов䐺и до搰фозділу01. 

Пагаһшними специфічними прШнтипами спортикభого треныва鐽ны 
керуються у юнацькому спорті, зпкреми: спрямованістю Ѵо 

максШмальнихРдосяг=ень, поглиб�еної спецђалізац�ї т� 

інд�2ідуалі가ації;ȠєдносӂіȠз�галLної Ѷ`спеціалќноЗ ?ідготовки 

спортсмеп�; безпефервНості†ђѠенувального$процесу;Ġвзає�озв'язкс 

Կоступовос�і Ѝаван䑂а䐶енѬ Ж"Ղенденції 4о �мҵжовиՅ" навантаҶе=ь3 

хвилصподібністъ динаміки мѰвамтажен�; цикл�чНісBю трԵнувального 

 роцХ�уĮÉКЮнтрол� фіз�чн�х навантажень Ђ сп>�ті передбачаӔؿ

оцінку(коѼпонԽйтїв наВантажеᐽнэ за Ђри�ᐰлістю Ѳпр䐰ви, 

інтенсивНіAтю, тఠ в вілавретні ютсіһаԲؘ葖дпочинку 

між㍐ ㍖ ㍘ ㏈ 㐲 㐾 㓖 㔮 㕒 㕚 㖘 㖚 㖜 㗴 㘺 㘾 㙮 

㚪 㜮 㝂 㣢 㤚 㨢 㨦 㩺 㪶 㫀 㫐 㫴 㫸 㺰 㻨 㼒 㼖 㽀 

㽖 㾌 㾸 㿊 䃦 䄞 䄢 䅸 䉾 䊼 䊾 䋄 䌈 䒒 䒖 䒜 䒞 䣸 

䤘 䤢 䤦 䤺 뢩뢩뢩쟱 ᘖ�祗

䌀�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ蕨썤䌀�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ䑨������≈�≈

���가�가가�����≈�≈�������䌀�愀�洀≈猄≈ ᘖ卨씨䌀�愀搰洀≈猄≈ 

ᔜ驨乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰 䘲 䝈 䝺

 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      �     

紀      e           ë                     

ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가��ā�D�Ĥ׆�        
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��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯� 

� ĀԚ가가��ā�D�� ��ÿ׆��¯ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể׆���☊

ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи базової 

спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної культури 

Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

КЮнтрол� фіз�чн�х навантажень Ђ сп>�ті передбачаӔ 

оцінку(коѼпонԽйтїв наВантажеᐽнэ за Ђри�ᐰлістю Ѳпр䐰ви, 

інтенсивНіAтю, тఠ в вілавретні ютсіһаԲؘ葖дпочинку 

між㍐ ㍖ ㍘ ㏈ 㐲 㐾 㓖 㔮 㕒 㕚 㖘 㖚 㖜 㗴 㘺 㘾 㙮 

㚪 㜮 㝂 㣢 㤚 㨢 㨦 㩺 㪶 㫀 㫐 㫴 㫸 㺰 㻨 㼒 㼖 㽀 

㽖 㾌 㾸 㿊 䃦 䄞 䄢 䅸 䉾 䊼 䊾 䋄 䌈 䒒 䒖 䒜 䒞 䣸 

䤘 䤢 䤦 䤺 뢩뢩뢩쟱 ᘖ�祗

䌀�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ蕨썤䌀�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ䑨������≈�≈

���가�가가�����≈�≈�������䌀�愀�洀≈猄≈ ᘖ卨씨䌀�愀搰洀≈猄≈ 

ᔜ驨乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰 䘲 䝈 䝺

 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      �     

紀      e           ë                     

ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가��ā�D�Ĥ׆�        

��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯� 

� ĀԚ가가��ā�D�� ��ÿ׆��¯ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể׆���☊

ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи базової 

спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної культури 

Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

㫐 㫴 㫸 㺰 㻨 㼒 㼖 㽀 㽖 㾌 㾸 㿊 䃦 䄞 䄢 䅸 䉾

 䊼 䊾 䋄 䌈 䒒 䒖 䒜 䒞 䣸 䤘 䤢 䤦 䤺 

뢩뢩뢩쟱 ᘖ�祗䌀�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ蕨썤䌀

�愀ꪘ洀≈猄≈ ᔜ蹨뽳ᘀ䑨������≈�≈���가�가가�����≈�≈����

���䌀�愀�洀≈猄≈ ᘖ卨씨䌀�愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ
써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰 䘲 䝈 䝺 䣸 䤦 䩀 䬸 ë        
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   Ó     뜀      �     紀      e          

 ë                             �׆ĀԞ가가��ā�D�

� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가��ā�D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ���

 ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ׆���☊ �¯ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể׆�

�ː�ể¯��׆ĀԚ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧

ể¯ ऀ  віднесені до групи базової спортивної підготовки. Керівники секції – 

вчитель фізичної культури Савчук Олександр Іванович та Литвиненко 

Олександр Олегович.  

搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰
 䘲 䝈 䝺 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      

�     紀      e           ë               

ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가׆�              

��ā�D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ

 葠ː摧ể¯� ☊���׆ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯��׆ĀԚ가가��ā�D�

� ��ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи 

базової спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної 

культури Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰
 䘲 䝈 䝺 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      

�     紀      e           ë               

ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가׆�              

��ā�D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ

 葠ː摧ể¯� ☊���׆ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯��׆ĀԚ가가��ā�D�

� ��ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи 

базової спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної 

культури Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

乨ᘀ蕨썤䌀搰愀搰洀≈猄≈ ᔜ驨乨ᘀ써꼞䌀搰愀搰洀≈猄≈㠄䋄 䒜 䔰 䘲 䝈 䝺 䣸

 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      �     紀 

     e           ë                       

��ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가��ā�D�Ĥ׆�      
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Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯� ☊�

ĀԚ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể׆��¯ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể׆��

¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ऀ  віднесені до групи базової спортивної 

підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної культури Савчук 

Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

䝈 䝺 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      �  

   紀      e           ë                  

�ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가��ā׆�           

D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể

�� ��ĀԚ가가��ā�D׆��¯ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể׆���☊ �¯

ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи базової 

спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної культури 

Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

 䝺 䣸 䤦 䩀 䬸 ë           Ó     뜀      

�     紀      e           ë               

ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯ᴀ ���가가׆�              

��ā�D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가��ā�D�� � ÿ

 葠ː摧ể¯� ☊���׆ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯��׆ĀԚ가가��ā�D�

� ��ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯ ऀ  віднесені до групи 

базової спортивної підготовки. Керівники секції – вчитель фізичної 

культури Савчук Олександр Іванович та Литвиненко Олександр Олегович.  

 뜀      �     紀      e           ë    

 ĀԞ가가��ā�D�� ��ÿ׆�                         

�ː�ể¯ᴀ ���가가��ā�D�Ĥ��Ĥ��� ��ÿ �ː�ể¯� ����׆ĀԞ가가

��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể¯� ☊���׆ĀԞᄀ킄ሂ桤ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯�

¯ĀԚ가가��ā�D�� ��ÿ �ː�ể¯�가가��ā�D�� � ÿ 葠ː摧ể׆� ऀ  

віднесені до групи базової спортивної підготовки. Керівники секції – 

вчитель фізичної культури Савчук Олександр Іванович та Литвиненко 

Олександр Олегович.  
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Дослідження проводилося у вигляді тестів з визначення фізичної та 

технічної підготовленості футболістів. 

Тестування проводили в два етапи: перший етап відбувався у вересні 

2019 року на початку підготовчого періоду, другий етап відбувався на 

початку березня 2020 року, тобто  наприкінці спеціально-підготовчого 

підготовчого періодів. 

Перед початком проведення тестування проводилася загальна 

розминка та декілька попередніх спроб. 

Дослідження проводилося під час навчально-тренувальних занять з  

футболу у другій половині дня. 

На початку дослідження з кожним юним футболістом індивідуально 

проводилось ознайомлення з комплексом методів досліджень. 

Враховувалось також суб’єктивне самопочуття обстежуваного та його 

ставлення до проведення експерименту. Отримані результати вносилися до 

індивідуальних протоколів та опрацьовувалися статистично.  

 

2.2. Методики дослідження фізичної та технічної підготовленості  

футболістів 

Для визначення рівня підготовленості футболістів ми 

використовували різноманітні тести, що дозволили взнати рівень фізичної 

та технічної підготовленості  

Фізична підготовленість 

1. Швидкісні здібності оцінювалися за результатами бігу 15 м, 30 м, з 

високого старту та 15 м з ходу (спортсмен починає прискорення з певної 

позначки), човниковий біг 3×10 м. Методика проведення тесту стандартна. 

Враховується час подолання дистанції в секундах; 

2. Швидкісна витривалість та координаційна витривалість 

оцінювалася за результатами тесту „Біг 10 х 30 м”. Методика проведення 

тесту стандартна. 

3. Витривалість оцінювалася за результатами 12-хвилинного бігу в 
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метрах. Методика проведення тесту стандартна. 

4. Швидкісно-силові здібності вимірювалися за допомогою стрибків у 

довжину з місця та стрибок у гору з місця.  

Методика проведення тесту “стрибок у довжину з місця” стандартна. 

Надається три спроби. Фіксується кращий результат. 

Проведення тесту “стрибок у гору з місця” виконувалося за 

методикою В. Абалакова. У цьому тесті використовується пристосування 

конструкції В.М. Абалакова «екран стрибучості», що дозволяє виміряти 

висоту підйому загального центра ваги при стрибку нагору поштовхом 

двома ногами[3, 29]. Стрічка темного кольору встановлюється до 

вертикалі за допомогою довгого шнура, що йде від стелі до стіни через три 

гаки. Стрічка підвішується таким чином, щоб лінії були паралельні 

поверхні площадки. Пристрій може бути рухомим, коли нульовий розподіл 

щоразу переміщується залежно від зросту спортсмена, що займається. 

Ми використовували стаціонарний пристрій з більшим діапазоном 

показників. Висота стрибка визначається в такий спосіб: на початку учень 

встає боком до стіни й піднімає однойменну руку нагору - відзначається 

відмітка, до якої він доторкнувся. Після цього з вихідного положення -  

міцно стоячи на ступні, з напівприсядки з замахом рук, вистрибує нагору й 

торкається до вимірювального пристрою - відзначається відмітка, якої він 

торкнувся. Відштовхування й приземлення не повинне виходити за межі 

квадрата 5050 см. Результат враховується в сантиметрах, з точністю до 

одного сантиметра, по різниці між кінцевим (у стрибку) і вихідним (стоячи 

з піднятою рукою) показниками. Загальне число спроб - 3. Зараховується 

кращий результат[3]. 

Технічна підготовленість 

1. Удар по м’ячу на точність. Визначається за кількістю попадань в 

певне місце. 

2. Жонглювання м’ячем. Вимірюється за кількістю разів. 

3. Біг на 30 м з веденням м’яча. Вимірюється в секундах долання 
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відстані.  

В таблиці 2.1. представлені контрольні нормативи фізичної та технічної 

підготовленості футболістів 14-16 років. 

Таблиця 2.1. 

Контрольні нормативи підготовленості футболістів 

Контрольна вправа (тест) 14-15 років        16-17 років 

Загальна фізична підготовка 

Біг на 15 м з місця, с 2,37 2,31 

Біг на 15 м з ходу, с  1,89 1,83 

Біг на 30 м, с 4,60 4,40 

Човниковий біг 3×10 м, с 7,60 7,40 

12-хвилинний біг, м 2950 3050 

Стрибок в довжину з місця, см 230 240 

Стрибок угору з місця, см 40,0 43,0 

Технічна підготовленість 

Удар по м’ячу на точність, кількість 

попадань 

7 8 

Біг на 30 м з веденням м’яча, с 5,4 5,2 

Жонглювання м’ячем, кількість разів 60 70 

 

2.3. Методи математичної статистики 

Після обстеження піддослідних зроблено статистичну обробку 

отриманих результатів. 

Статистична обробка результатів обстеження становить такі 

показники: 

1. М – значення окремого параметру (загальна сума подразників, 

вірних відповідей, помилок) 

2. Мсер – середнє арифметичне значення, яке розраховується за 

допомогою формули: 

                         М1 + … Мn 

           Мсер = ─────────,                                             
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                                 n         

           де  n – кількість обстежуваних. 

Зменшити величину середньої помилки шляхом збільшення кількості 

спостережень. 

Кожна величина М – повинна бути надана зі своєю помилкою m±. 

3. m± - середня квадратична помилка, яка розраховується за 

формулою: 

                                     δ              

                        m± = ─── ,                                       

                                   √n 

4. δ – середнє квадратичне відхилення: 

                       М max   - M min   

                δ= ────────────,                                                         

                                  K 

де К – коефіцієнт при різній величині n (знаходиться за таблицею 

ТІПІТа). 

При зіставленні двох або більше величин, які порівнюються, виникає 

необхідність не тільки визначити їх різницю, а й оцінити достовірність. 

Достовірність різниці величин отриманих при вибіркових 

дослідженнях, означає, що висновок про їх різницю може бути 

перенесений на відповідні генеральні сукупності [22]. 

Достовірність вибіркової різниці вимірюється за спеціальними 

формулами для середніх відносних величин. 

5. t-критерій Стьюдента. 

Формула оцінки достовірності різниці середніх величин, які 

порівнюються: 

                        М1  - М2 

         t = ─────────,                                                      

                      √m1 
2
 +m 2

2 

де,  М1 – середнє арифметичне значення у студентів однієї вибірки. 

М2 – середнє арифметичне значення у студентів другої вибірки. 

m1  - середня квадратична помилка в студентів першої вибірки. 

m2 –  середня квадратична помилка в студентів другої вибірки. 
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Різниця достовірна при t> 2,05, що відповідає р<0,05, якщо кількість 

обстежуваних більше 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПІДГОТОВКОЮ 

ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 

 

На початку педагогічного контролю (вересень 2019 року) було 

здійснено дослідження рівня фізичної та технічної підготовленості у групі 

хлопців, що входили до секції футболу після перехідного періоду (він 

припав на літні канікули). Індивідуальні та середні показники фізичної та 

технічної підготовленості юних футболістів 14-16 років першого етапу 

дослідження представлені у таблицях 3.1-3.3.  

В таблиці 3.1. вказані індивідуальні показники виконання тестів з 

визначення фізичної  підготовленості.  

Таблиця 3.1. 

Показники фізичної підготовленості футболістів 14-16 років під час 

першого етапу дослідження 
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С.В.  2,4 1,9 4,5 2960 230 42 

М.М. 2,34 1,89 4,5 2890 240 41 

В.О. 2,29 1,95 4,6 2930 240 40 

Д.О. 2,41 1,82 4,4 2880 235 40 

Д.А. 2,34 1,92 4,5 3010 225 43 

А.Ю. 2,42 1,87 4,5 2980 230 45 

К.В. 2,4 1,85 4,4 2900 220 45 

Ч.О. 2,51 2,0 4,5 2890 235 43 

Т.М. 2,42 1,9 4,6 3000 230 40 

К.А. 2,34 1,81 4,4 2890 230 40 

Й.В. 2,41 1,92 4,5 2960 230 40 

Н.В. 2,48 1,93 4,6 2980 220 45 

С.В. 2,47 1,93 4,6 2950 220 43 

З.І. 2,42 1,86 4,4 3050 225 42 

Н.О. 2,51 1,90 4,4 3030 230 43 

Д.А. 2,5 1,91 4,5 3000 220 45 

А.С. 2,36 1,86 4,4 2980 240 44 

Г.С. 2,40 1,85 4,5 2950 235 45 

Середні показники 2,41±0,01  1,89±0,01 4,49±0,01 2953,3±11,0 229,3±1,3 42,1±0,3 
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Окремо у таблиці 3.2. нами представлені індивідуальні показники 

виконання тестів з визначення технічної підготовленості юних 

футболістів. 

Таблиця 3.2. 

Показники технічної підготовленості футболістів 14-16 років під час 

першого етапу дослідження 

Прізвище та 

 ім’я гравця 

Біг на 30 з 

м’ячем , с 

Удар м’яча 

на точність 

кількість 

Жонглювання 

м’яча, 

кількість разів 

С.В.  5,5 4 43 

М.М. 5,6 4 34 

В.О. 5,4 6 38 

Д.О. 5,4 8 53 

Д.А. 5,5 4 42 

А.Ю. 5,3 5 47 

К.В. 5,6 5 59 

Ч.О. 5,6 6 38 

Т.М. 5,5 4 63 

К.А. 5,3 5 48 

Й.В. 5,4 6 64 

Н.В. 5,6 5 44 

С.В. 5,5 4 53 

З.І. 5,4 5 48 

Н.О. 5,4 5 47 

Д.А. 5,5 6 53 

А.С. 5,3 7 52 

Г.С. 5,4 7 46 
Середні показники 5,45±0,02 5,3±0,3 48,4±1,6 

 

Підготовчий період тривав близько три місяці. В цей період для юних 

футболістів було запропоновано тренувальні заняття з впливом на всі 

системи організму. При цьому вивчалися значення інтенсивності та 

тривалості вправ, кількості повторень, режимів чергування навантаження і 

відпочинку.    

Окремо у таблиці 3.3. нами показано середньогрупові показники 

фізичної та технічної підготовленості футболістів 14-16 років. 
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Таблиця 3.3. 

Показники фізичної та технічної підготовленості футболістів  

на першому етапі дослідження 

 

Контрольні нормативи Отримані результати 

Фізична підготовленість 

Біг на 15 м, с. 2,41 ±0,01 

Біг на 15 м із ходу, с. 1,89±0,01 

Біг на 30 м, с. 4,49±0,01 

12-хвилинний біг, м 2953,3±11,0 

Стрибок у довжину з місця, см 229,3±1,3 

Стрибок у гору з місця, см 42,1±0,3 

Технічна підготовленість 

Біг на 30 з м’ячем, с 5,45±0,02 

Удар м’яча на точність,  кількість 5,3±0,3 

Жонглювання м’яча, кількість разів 48,4±1,6 

          

З даних таблиць ми бачимо не однакові індивідуальні показники 

фізичної та технічної підготовленості футболістів. Більшість футболістів 

виконали нормативи на належному для їх  віку рівні. Хоча зустрічалися 

випадки,  коли ряд футболістів не виконували належним чином норматив. 

Це передбачало звернути більше уваги на цих гравців з метою 

індивідуального підходу щодо  підвищення рівня їх  підготовленості. 

Даний підхід,  на нашу думку,  дозволить покращити їх  рівень 

підготовленості. Індивідуальний підхід передбачав застосування певних 

вправ під час тренувального процесу на футбольному полі чи у спортивній 

залі школи. 

Для оцінки ефективності проведеного підготовчого періоду було 

проведено повторне тестування команди юних футболістів. Результати 
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фізичної підготовленості першого та другого етапів тестування 

представлені у таблицях 3.4-3.6.  

У таблиці 3.4. показані індивідуальні показники фізичної 

підготовленості футболістів після 5-ти місяців тренувального процесу під 

час підготовчого етапу циклу. 

Таблиця 3.4. 

Показники фізичної підготовленості футболістів отримані під час 

другого тестування 

 

Прізвище та  

ім’я  гравця 

Б
іг

 
н

а
 

1
5
 

м
 

з 

м
іс

ц
я

, 
с 

Б
іг

 н
а
 1

5
 м

 

з 
х
о
д

у
, 
с 

Б
іг

 н
а
 3

0
м

 

 з
 м

іс
ц

я
, 
с
 

1
2
-х

в
и

л
и

н
н

и
й

 

б
іг

 

С
т
р

и
б
о
к

  

з 
м

іс
ц

я
,с

м
 

з  
м

іс
ц

я
, 
см

 
С

т
р

и
б
о
к

 у
в

ер
х
  

з 
м

іс
ц

я
, 
см

 

С.В.  2,38 1,88 4,3 2980 242 47 

М.М. 2,34 1,86 4,5 2900 240 46 

В.О. 2,28 1,93 4,4 2970 240 45 

Д.О. 2,39 1,81 4,3 2920 245 45 

Д.А. 2,33 1,92 4,3 3040 241 45 

А.Ю. 2,41 1,86 4,3 2990 242 43 

К.В. 2,4 1,83 4,4 2950 241 45 

Ч.О. 2,50 1,98 4,3 2990 245 42 

Т.М. 2,40 1,91 4,4 3020 240 43 

К.А. 2,33 1,84 4,3 2890 234 45 

Й.В. 2,37 1,88 4,4 2980 240 45 

Н.В. 2,44 1,90 4,5 2980 240 42 

С.В. 2,46 1,90 4,3 2980 240 42 

З.І. 2,40 1,83 4,5 3070 245 46 

Н.О. 2,49 1,88 4,5 3050 241 45 

Д.А. 2,50 1,90 4,5 3020 238 42 

А.С. 2,33 1,82 4,4 2990 243 45 

Г.С. 2,37 1,81 4,4 2980 240 46 
Середньогрупові 

показники 
2,39 

±0,01 

1,87 

±0,01 

4,27 

±0,01 

2983,3 

±11,0 

240,9 

±0,7 

44,4 

±0,3 

 

Слід відмітити, що у більшості футболістів ми спостерігаємо 

зростання рівня фізичної підготовленості,  що видно за результатами 

виконання ними тестів з фізичної підготовленості. Які передбачають 

вивити рівень швидкісних, швидкісно-силових якостей, швидкісної 
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витривалості,  загальної витривалості та спритності  

Далі у таблиці 3.5. показано індивідуальні показники виконання 

нормативів з оцінки технічної підготовленості на другому етапі 

обстеження, який проводився на початку  березня 2020 року. 

Таблиця 3.5. 

Показники технічної підготовленості футболістів отримані під час 

другого тестування 

Прізвище та 

ім’я гравця 
Біг на 30 з 

м’ячем , с 

Удар м’яча на 

точність 

кількість 

Жонглювання 

м’яча, 

кількість разів 

С.В.  5,4 5 53 

М.М. 5,4 5 42 

В.О. 5,3 7 48 

Д.О. 5,2 8 53 

Д.А. 5,4 4 47 

А.Ю. 5,2 5 57 

К.В. 5,5 5 59 

Ч.О. 5,5 8 48 

Т.М. 5,5 4 69 

К.А. 5,1 5 56 

Й.В. 5,3 6 69 

Н.В. 5,5 7 49 

С.В. 5,4 4 58 

З.І. 5,3 5 54 

Н.О. 5,4 7 60 

Д.А. 5,2 7 59 

А.С. 5,3 7 52 

Г.С. 5,4 7 46 
Середні 

показники 
5,34±0,03 5,83±0,03 55,9±1,7 

Отримавши достатню кількість індивідуальних даних фізичної та 

технічної підготовленості футболістів під час першого та другого етапі 

обстеження, ми опрацювали їх статистично, зробили порівняльну 

характеристику результатів. Ці результати представлені у таблицях 3.6-3.7 

та на рисунках. 

У таблиці 3.6. Показані середні показники фізичної підготовленості 

футболістів на обох етапах, вказаний показник приросту (покращення 
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результати) та достовірність різниці за критерієм Стьюдента. 

Таблиця 3.6. 

Показники фізичної підготовленості юних футболістів на різних 

етапах дослідження 

Тести Фізична підготовленість 

Перший етап Другий етап Приріст 

показника 

Критерій 

Стьюдента 

Достовір- 

ність 

Біг на 15 м з  

місця, с 

2,41 ±0,01 2,39±0,01 + 0,02 с 1,42 р>0,05 

Біг на 15 м з 

ходу, с 

1,89±0,01 1,87±0,01 + 0,02 с 1,42 р>0,05 

Біг на 30 м, с 4,49±0,01 4,46±0,01 + 0,03 с 2,14 р<0,05 

12-

хвилинний 

біг, м 

2953,3±11,0 2983,3±11,0 + 30,0 м 1,93 р>0,05 

Стрибок у 

довжину з 

місця, см 

229,3±1,5 240,9±1,2 + 11,6 см 6,04 р<0,001 

Стрибок 

угору з місця, 

см 

42,1±0,5 44,4±0,4 + 2,3 см 3,5 р<0,01 

З даних таблиці 3.6. та на рисунку 3.1. видно, що після другого 

обстеження спостерігається покращення показників фізичної 

підготовленості юних футболістів за всіма тестами. Приріст у бігових 

вправах на 15 м становив 0,02 с, як з ходу так і з місця. Приріст у бігу на 30 

м становив 0,03 с.  
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Рис. 3.1. Показники тестування бігових вправ юних футболістів 

Далі проаналізуємо результати виконання нормативну з розвитку 

загальної витривалості -  це виконання тесту Купера (12-ти хвилинний біг). 

З даних таблиці 3.6. видно, що на І етапі обстеження середній показник 

становив  2953,3±11,0 м, тоді як на ІІ етапі ми спостерігаємо зростання 

цього показника до 2983,3±11,0 м. Різниця становить +30 метрів.  При 

обробці середніх показників обох етапів обстеження за допомогою 

критерію Стьюдента ми не спостерігаємо достовірних різниць (t=1,93, 

р>0,050). 
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Рис. 3.2. Показники 12-хвилинного бігу юних футболістів 

 

Середній показник стрибка у довжину з місця на першому етапі 

обстеження у групі футболістів становив 229,3±1,5 см. На ІІ етапі 

обстеження ми спостерігаємо приріст показника на 11,6 см,  і середній 

показник становив 240,9±1,2 см. В цілому у всіх футболістів ми 

спостерігали зростання індивідуального показника на другому етапі 

обстеження. Достовірність різниці за критерієм Стьюдента становив 

t=6,04, що свідчить про суттєві різниці виконання цього тесту за період 
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підготовчого періоду тренувань у  групі футболістів 14-16 років ( Табл. 

3.6., Рис. 3.3.).  
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Рис. 3.3. Показники стрибкових вправ у юних футболістів 

 

Далі розглянемо результати виконання вправи стрибок угору з місця 

у футболістів.  Приріст у стрибках у довжину з місця у юних футболістів 

становив 11,6 см, а у стрибках угору 2,3 см. Для визначення достовірності 

цих відмінностей ми використали t-критерій Стьюдента.  

Таким чином, можемо стверджувати, що під час другого етапу 

обстеження достовірні різниці були виявлені у бігу на 30 м (t =2,14, 

р<0,05), стрибках у довжину з місця (t=6,04, р<0,001) та у стрибках угору 

(t=3,5, р<0,01) (Табл. 3.6.).  

Наступним для аналізу є результати виконання нормативів з 

технічної підготовленості групою наших футболістів. Після ознайомлення 

з індивідуальними показниками ми здійснили їх  обробку за допомогою 

методів математичної статистики. Результати дослідження переставлені у 

таблиці 3.7. та на рисунках 3.4.-3.5. 

Зіставлення результатів тестування технічної підготовленості юних 
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футболістів, які представлені в таблиці 3.7, показують, що під час другого 

етапу тестування спостерігається приріст за всіма тестами. Так, біг на 30 м 

з м’ячем покращився на 0,11 с, кількість точних ударів м’ячем збільшилася 

на 0,53 рази, жонглювання м’ячем покращилося на 7,5 разів порівняно з 

показниками першого тестування 

Таблиця 3.7.  

Показники технічної  підготовленості юних футболістів на різних 

етапах дослідження 

Тести Технічна  підготовленість 

Перший етап Другий етап Приріст 

показника 

Критерій 

Стьюдента 

Достовір- 

ність 

Біг на 30 з 

м’ячем , с 

5,45±0,02 5,34±0,03 + 0,11 с 3,05 р<0,01 

Удар м’яча на 

точність,  

кількість 

5,30±0,03 5,83±0,03 + 0,53 разів 13,25 р<0,001 

Жонглювання 

м’яча, кількість 

разів 

48,4±1,6 55,9±1,7 + 7,5 разів 3,2 р<0,01 
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Рис. 3.4. Показники технічної підготовленості юних футболістів 

Для визначення достовірності цих відмінностей ми використали t-
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критерій Стьюдента. Отже, достовірно вищі показники на другому етапі 

тестуванні виявлено у бігу на 30 м з м’ячем (t =3,05, р<0,05), ударах м’яча 

на точність (t=13,25, р<0,001) (Таблиця 3.7.).  

На першому етапі обстеження показник жонглювання м’яча 

становив в середньому 48,4±1,6 разів, тоді як на другому етапі ми 

спостерігаємо збільшення кількості разів  до 55,9±1,7 разів. Приріст 

становив  7,5 рази. При обробці середніх показників жонглювання м’яча на 

першому та другому етапах обстеження за допомогою критерію 

Стьюдента ми спостерігаємо достовірні різниці (t=3,2, р<0,01). 
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Рис. 3.5. Показники жонглювання м’ячем юних футболістів 

 

Отримані середні дані другого тестування дозволили встановити, що 

приріст результатів юних футболістів статистично достовірно виріс 

порівняно з першим тестуванням. Порівнюючи приріст та достовірність 

відмінностей першого та другого тестування фізичної та технічної 

підготовленості можна сказати, у підготовчий період тренувань всі 

показники технічної підготовленості (ті які вивчалися) достовірно стали 

кращими, особливо показник ударів на точність. Серед показників 
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фізичної підготовленості суттєвий прогрес спостерігається тільки за 

трьома тестами із шести, що пропонувалися. У бігу на 15 метрів з місця, 

бігу на 15 метрів з ходу, а також у тестуванні 12-хвилинного бігу суттєвих 

достовірних відмінностей ми не спостерігаємо. 

Таким чином, застосування в навчально-тренувальних заняттях 

підготовчого періоду з вересня до лютого включно  комплексної 

підготовки футболістів сприяло підвищенню якісному виконанню 

технічних прийомів, покращенню фізичної підготовленості. На 

тренувальних занять застосувалися загальноприйняті методи та засоби 

тренувань. Основним домінуючим був ігровий метод,  а також 

застосовували елементи методу колового тренування,  інтервальний метод 

та метод безперервної вправи. 

Серед засобів надавали перевагу біговим вправам,  вправам з 

вдосконалення технічної підготовленості тощо.  
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ВИСНОВКИ  

 

1. Дидактичними умовами організації тренувального процесу є 

планування навчально-тренувальної роботи юних спортсменів, їх 

комплексна інтегральна підготовка, розробка та застосування різних 

методів і засобів з метою підвищення ефективності, результативності 

індивідуальних, групових і командних дій, якісному виконанню техніко-

тактичних прийомів під час підготовчих та змагальних періодах 

навчально-тренувального процесу. 

2. В результаті визначення фізичної підготовленості на початку та в 

кінці підготовчого етапу встановлено, що за цей період відбувається 

приріст всіх показників, які вивчали. Зокрема, зростання показника бігу на 

15 м  становило 0,02 с,  бігу на 15 м з ходу на 0,02 с,  бігу на 30 м на 0,03 с,  

виконання 12-ти хвилинного бігу на 30 м, стрибка в довжину з місця на 

11,6 см, а стрибка вгору з місця на 2,3 см. При обробці отриманих даних 

першого та другого етапів обстеження за допомогою критерію Стьюдента 

ми виявили достовірні різниці лише між показниками бігу на 30 м (t=2,14, 

р<0,05).  

3. З’ясовано, що за всіма тестами, що ми використовували для оцінки 

рівня технічної підготовленості юних футболістів  ми спостерігаємо 

покращення результатів і при цьому нами виявлено достовірні відмінності 

між показниками першого та другого етапів обстеження.  Так,  середній 

показник  бігу на 30 м з м’ячем покращився на 0,11 с, показників ударів на 

точність покращився 0,53 рази,  а кількість жонглювань м’ячем зросла на 

7,5 разів. Показники достовірності становили в межах t=3,05-13,25,  

р<0,01-0,001). 

Застосування тренерами в підготовчому періоді тренувального 

процесу комплексної підготовки юних футболістів сприятиме підвищенню 

якісного виконання техніко-тактичних прийомів, покращенню фізичної 

підготовленості та майбутньої змагальної діяльності в цілому. 
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Додаток А. 

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ГРИ У ФУТБОЛ 

 
Переносні стояки 

Їх виготовляють з дерева. Висота стояка 160-170 см. Товщина стояка 4-

5 см. Вони встановлюються на міцних підставках і можуть бути двох 

типів. Стояк укладається в металеву підставку, що схожа на тарілку, тов-

щиною 1 см, діаметром 20-25 см із зажимом висотою 10-15 см. Стояк 

кріпитися втулками висотою 10-15 см, гострий кінець якої встромляється в 

землю. Такий стояк є практичним і часто використовується для навчання 

техніки обведення, передач м'яча, ударів. 

Постійна стінка 

Постійна стінка (паркан) вкопується в землю, виготовляється із грубих 

(товстих) дощок, що гарантує добрий відскок м'яча. Вона має бути двобіч-

ною, щоб вправи виконувати з обох боків. На стінці фарбою малюють фут-

больні ворота звичайного розміру і розташовують на них поля з числами. 

Ділянка посередині воріт означає найвигіднішу для захисту частину, а 

квадрати - найскладніші для захисту місця (мал. 1). 
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Мал.1. 

Переносна стінка 

 Таку стінку розташовують під різними кутами. Виготовляється вона із 

товстих дощок прибитих цвяхами до трьох поперечин. Стінка верхньою 

частиною рами спирається на труби, що дає змогу кріпити їх під різними 

кутами. Застосовується у вправах для подач м'яча з різних напрямків, 

Оскільки вона універсальна, її можна широко використовувати у навчанні 

(Мал 2.). 

 

 
 

Мал. 2. 
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Переносні ворота 

       Ворота мають розмір 7,32 х 1,50 м, виготовляються з металевих труб 

діаметром 5 см, з тильного боку обтягнені сіткою. Застосовуються для 

навчання техніки ударів по воротах. 

Низькі ворота 

        Розміри такі самі, як і в переносних воротах. Виготовляються із 

дерев'яних брусків 8 - 12 см, зміцнені рамою, розташованою на бічних 

стовпцях. 

Малі ворота 

       Виготовлені із металевих труб, кінці яких встромляються в землю. Роз-

мір воріт - 1,0 х 1,5 м, або 1,0 х 2,0. Таких воріт потрібно мати до 10 штук. 

Стояки для підвішування м'ячів 

Найпрактичнішим для використання в роботі є стояк з одним гачком, 

виготовлений із металевих труб, до якого підвішується м'яч. Рама має виг-

ляд півкола, тому і виключає можливість зачеплення м'яча за неї. Стояк 

вставляється в трубу, вкопану в землю. Такий стояк для підвішування 

м'ячів можна виготовити і з двома гачками. 

Переносні бар'єри 

  Виготовляються вони із металевих труб, діаметром 1,5-2,5 см. До-

цільно мати 8-10 бар'єрів різних розмірів. Розміри бар'єрів: висота 50, 60 і 

80 см, ширина 120-150 см. 

Існує ще чимало інших типів приладів, обладнання, наприклад, стінка 

гофрована з одворотами, стояк для підвішування мішків, обладнання для 

точності ударів, катапульти для викидування м'ячів, батут футбольний, 

м'ячі на гумових шнурах. Прилади і додаткове обладнання, якими 

користуються у навчально-тренувальному процесі, спрямовані на 

підвищення технічної підготовки футболістів. 

Комплекс вправ для занять з використанням допоміжного обладнання 

1. Два гравці виконують вправу, міняючись місцями. Гравець А передає 

м'яч гравцеві Б, який обводить стояк і передає м'яч гравцеві А. 

2. Гравець А подає м'яч між двома стояками на вихід гравцеві Б, той, один 

раз доторкнувшись, повертає м'яч, оббігає стояк і виходить на повторну 

передачу і т.д. 

3. Та сама вправа, але в ній беруть участь три гравці. Гравці Б і В почер-

гово виходять на поданий гравцем А м'яч між двома стояками. Гравці по 

черзі міняються місцями. 

4. Удари по м'ячу головою в парах. Гравець А після удару по м'ячу голо-

вою гравцеві Б оббігає стояк. За цей час гравець Б виконує удар по м'ячу 

головою, а повторним ударом подає м'яч гравцеві А, після чого оббігає 

свій стояк. 

5. Передача м'яча в парах по діагоналі. Після кожної передачі гравець 

оббігає свій стояк. 

6. Передачі м'яча в парах по прямій. Після кожної передачі гравець оббігає 

свій стояк. 
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7. Передачі по прямій між чотирма гравцями, які розділені на пари. 

Гравець А після діагональної передачі оббігає стояк. На подачу виходить 

гравець В і після діагональної передачі гравцеві Б оббігає стояк і займає 

місце гравця Г, який вийшов на передачу гравця Б. 

8. Ведення м'яча з передачею на точність. Кількість учасників та м'ячів 

довільна. 

9. Ведення м'яча "слаломом" між стояками і точна передача. 

10. Семеро гравців захищають 9 стояків так, щоб іншу сімку гравців, яка 

розігрує м'яч, не допустити до незайнятих стояків. 

Вправи із застосуванням футбольних бар'єрів 

    1. Передачі м'яча в парах низом і напіввисоке під бар'єром та над ним. 

    2. Ведення м'яча слаломом між бар'єрами з передачею партнерові з на-

півповоротом. 

3. Те саме тільки гравець, котрий веде м'яч, спрямовує його під бар'єрами, 

які сам перестрибує. 

4. Те саме, що і в попередніх вправах (2 і 3), тільки гравець після закін-

чення ведення м'яча виконує удар по воротах. 

5. Під час ведення м'яча гравець перестрибує два бар'єри, а м'яч пропускає 

під ними: закінчує вправу ударом по воротах. Кожен гравець має по м'ячу. 

6. Гравець А веде м'яч, перестрибує через бар'єри (м'яч проштовхує низом) 

і після удару по воротах стартує на м'яч, поданий воротарем. Після 

прийому м'яч передає гравцеві Б і, бігом (повільно), повертається на 

вихідне положення. 

7. Гравець А веде м'яч, перестрибуючи через бар'єри з одночасним 

проштовхуванням його низом, і передає гравцеві В, а сам біжить на його 

місце. Гравець В виконує те саме і передає м'яч гравцеві Б і т.д. 

8. Гравець А веде м'яч, обводить чотири стояки і передає його гравцеві Г, а 

сам, перестрибнувши через два бар'єри, приймає повторно передачу від 

гравця Г та виконує удар по воротах. Після цього стає напроти гравця Г, 

очікуючи передачі від гравця Б, який розпочав вправу. Гравець Г біжить і 

стає наприкінці колони. 

     9. Вправу розпочинає гравець А, який веде м'яч, передає його гравцеві Б і 

виходить на переданий м'яч, приймає його і після обведення гравця В 

(пасивного суперника) виконує удар довільним способом в стінку, а після 

повторного прийому з напівповоротом виконує подачу в центр наступному 

гравцеві, який розпочинає вправу. 

10. Гравці розташовуються в дві колони. Розпочинає вправу гравець А, 

який під час ведення м'яча перестрибує бар'єр і після проходження між 

двома стояками виконує удар в стінку. Саме в цей час гравець Г з другої 

колони перестрибує розташовані на дистанції три бар'єри, добігає до м'яча, 

що відскочив від стінки, веде його по діагоналі вліво, виконує удар по 

воротах і біжить в кінець першої колони, перестрибуючи на шляху через 

три бар'єри. Гравець А після удару м'яча в стінку біжить у правий бік поля, 

де отримує м'яч, вибитий між стояками воротарем. Веде м'яч і передає 

гравцеві Е, який знову розпочинає вправу, передаючи м'яч між стояками 
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гравцеві Б. 

Вправи з м 'ячами та використанням стінки 

1. Удари м'ячем у стінку в парах. Гравець А виконує удар в стінку. До 

м'яча, що відскочив, підбігає гравець Б і повторює те саме. 

2. Два гравці з м'ячами розташовуються на відстані 8-10 м від стінки. 

Відстань між гравцями 4-5м. Обидва гравці одночасно виконують удари у 

стінку, після чого міняються місцями і знову виконують удари у стінку — 

вже чужим м'ячем. Вправа виконується безперервно. 

3. Гравці біжать по колу (перед стінкою) і почергово, не зупиняючись, 

виконують удари у стінку. На чотирьох гравців один м'яч. 

4. Гравець А веде м'яч, виконує удар в стінку, приймає м'яч, що відскочив, 

та передає партнеру, який вибігає і повторює вправу. 

5. Гравці діляться на дві групи. Одна біля стінки подає (накидає) м'яч 

гравцеві, який вибігає з другої групи і спрямовує м'яч в стінку головою. 

М'яч, що відскочив від стінки, ловлять руками. 

6. Ведення м'яча, удар в стінку. Гравець А ловить м'яч, що відскочив, і 

передає його гравцеві Б, який після прийому м'яча довільним способом 

повторює вправу. 

7. Удари в стінку в трійках. Гравець А подає м'яч гравцеві В, який виконує 

удар. До м'яча, що відскочив від стінки, підбігає гравець Б, котрий передає 

м'яч гравцеві А і т.д. 

Вправи із використанням малих переносних стінок 

1. Почергові удари в стінку правою та лівою ногою. Стінка встановлена 

вертикально. 

2. Те саме, тільки після кожного удару в стінку гравець повертається на 

360° почергово в лівий і правий бік. 

3. Те саме, але після удару в стінку гравець виконує перекид вперед. 

4. Те саме, тільки після кожного удару в стінку гравець пересувається 

вперед і назад. 

5. Те саме, але м'яч, що відскочив від стінки, гравець підбиває вгору, після 

чого виконує удар в стінку з напівльоту. 

6. Те саме, тільки удар в стінку завжди виконується під визначеним кутом 

дальньою від неї ногою. 

7. Гравець виконує удар в стінку під визначеним кутом, виходить на м'яч, 

що відскочив у стрибку, долаючи бар'єр, розташований за 8-7 м від стінки. 

8. Те саме, тільки перед виходом на м'яч, що відскочив від стінки, гравець 

оббігає три стояки, розташовані паралельно до стінки. 

9. Три переносні стінки розташовують на одній лінії на відповідній від-

стані. Гравець веде м'яч та почергово виконує удар в стінки, виходячи на 

м'яч, що відскочив, і долаючи довільно розташовані на дистанції 

перешкоди (стояки, бар'єри). Вправа завершується ударом по воротах. 

       10. Гравець стоїть між двома стінками. Виконує удар м'ячем в одну, коли 

той відскочить, приймає його і з напівповороту спрямовує в протилежну 

стінку. 

      11. Те саме, тільки гравець пропускає м'яч, що відскочив від стінки, наз-
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доганяє його і виконує удар в другу стінку. 

       12. Удари в стінки, розташовані трикутником. Ударяти можна в один до-

тик. Ту саму вправу виконують і з чотирма стінками, які розташовують на 

кожній лінії квадрата. 

       13. За допомогою переносних стінок, бар'єрів, стояків, розташованих у до-

вільних місцях поля, можна компонувати різноманітні комплексні вправи 

для навчання техніки ударів, зупинки м'яча, ведення, обведення, ударів по 

воротах та її вдосконалення. Організувати і проводити різноманітні ігри на 

обмежених майданчиках. 

         Під час вибору вправ з застосуванням допоміжного обладнання 

тренер має пам'ятати про мету заходу. Тут слід оцінювати рівень технічної 

підготовки гравців, їхній вік, психофізичний стан, складність навантажень 

вправ, що застосовуються в таких заняттях, та кількість повторень
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