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Анотація. Стаття присвячена пошуку засобів для удоско-

налення фізичної підготовленості юних футболістів. Проана-

лізовано сучасний стан системи спортивної підготовки 

футболістів, який потребує вдосконалення відповідно до ви-

мог та тенденцій у спорті. Представлено оцінку фізичної під-

готовленості футболістів 8 років на етапі початкової підготов-
ки. 
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Постановка проблеми. Сучасний футбол пред’яв-
ляє високі вимоги до спортивної підготовки спортсме-
нів. Проблема дослідження фізичної підготовки футбо-
лістів є однією з умов удосконалення процесу спортив-
ного тренування.  

 Рівень спортивних досягнень у футболі на сучасно-
му етапі потребує цілеспрямованої багаторічної підго-
товки спортсменів, які здатні поновити склад провід-
них футболістів країни, а також пошуку ефективних за-
собів і методів навчально-тренувального процесу [5, 9]. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасна підготовка 
юних футболістів –складний і багаторічний процес ке-
рований тренерами. Проблема успішного виступу 
спортсменів на змаганнях з особливою актуальністю ви-
суває питання про розробку раціональних науково-об-
ґрунтованих і практично ефективних методик трену-
вань [3, 9]. 

Аналіз літературних джерел показує, що багато до-
сліджень з проблеми підготовки футболістів проведено у 
спорті вищих досягнень [4, 5, 8, 9]. 

У ряді проведених наукових досліджень вирішува-
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лися питання щодо відбору у футболі [9], розвитку рухо-
вих якостей [6, 10], вдосконалення техніко-тактичної 
підготовки [2, 7, 8], педагогічного контролю за підготов-
леністю юних футболістів [4, 5]. 

Раціональне управління тренувальним процесом 
можливе лише за умов систематичного контролю за 
розвитком тренованості, у тому числі за рівнем загаль-
ної та спеціальної фізичної підготовленості. 

Разом з цим залишається маловивченими питання 
оптимізації процесу фізичної підготовки юних футболіс-
тів на початковому етапі підготовки, коли закладаються 
основи техніки футболу. Тому, підбір ефективних засо-
бів спортивного тренування для вдосконалення фізич-
ної підготовленості юних футболістів є актуальним. 

Мета дослідження – вдосконалення фізичної під-
готовленості футболістів 8 років засобами швидкісно-
силового характеру на етапі початкової підготовки. 

Методи дослідження. У роботі використовували 
наступні методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел та документальних матеріалів, педагогічне тесту-
вання, педагогічний експеримент, методи математичної 
статистики.  

Результати дослідження. За результатами тесту-
вання фізичної підготовленості юних футболістів [1] 
виявлено (рис. 1), що серед 8-річних хлопчиків (n-20) 
20% мають високий рівень фізичної підготовленості, 
40% – середній, 40% – достатній. 

 

Рис. 1. Рівень фізичної підготовленості футболістів 8 років 
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Незважаючи на наявні численні дослідження, зали-
шається дискусійним питання про те, які з рухових 
якостей найбільш ефективно розвиваються у футболіс-
тів віком 8 років. 

У той же час вважається, що розвиток і вдоскона-
лення різних видів рухової діяльності в дитячому віці в 
значній мірі залежить від раціональної побудови трену-
вального процесу, що найбільшу увагу у цьому віці слід 
приділяти розвитку їх координаційних здібностей. 

Встановлено, що в цьому віковому періоді особливо 
висока здатність спортсмена до дозування м’язових зу-
силь і тому необхідно приділяти увагу її вдосконалення 
саме в цьому віці. Вважається, що у дітей 7–11 років є 
найсприятливіші можливості для розвитку швидкості 
рухів і частоти відтворення рухових актів [6].  

Педагогічний експеримент проводився з футболіс-
тами 8 років групи початкової підготовки, у ході якого 
визначалася ефективність застосування швидкісно-си-
лових та координаційних вправ. На початку та після 
проведення експерименту було проведено тестування 
рухових здібностей для того, щоб визначити ефектив-
ність застосування вправ у навчально-тренувальному 
процесі з метою удосконалення фізичної підготовленості 
юних футболістів.  

У результаті проведеного педагогічного експеримен-
ту встановлено позитивні зміни у показниках фізичної 
підготовленості юних футболістів. Так, у групі хлопців 8 
років кількість дітей з достатнім рівнем підготовленості 
збільшилася на 20%, відповідно із середнім рівнем – 
зменшилася на 20% (рис. 2). 

Найбільший темп приросту показників фізичної 
підготовленості у футболістів 8 років спостерігали у ви-
конанні наступних тестових вправ: біг на 30 м (8,5%), 
човниковий біг 3х10 м (5,2%), стрибок у довжину 
(4,5%), стрибок вгору (4,2%), нахил тулуба вперед (3,9%), 
біг на 30 м з м’ячем (8%), човниковий біг 3х10 м м’ячем 
(4%), удар м’яча на дальність (8,2%), удар м’яча на 
точність (6,5%). 
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Рис. 2. Рівень фізичної підготовленості футболістів 

8 років за результатами експерименту 

У результаті проведеного експерименту можна кон-
статувати, що молодший вік школярів є платформою 
для розвитку швидкісно-силових та координаційних 
здібностей дітей. 

Висновки 
1. Аналіз науково-методичної літератури показав, 

що сучасний рівень спортивних досягнень футболістів 
потребує цілеспрямованої багаторічної підготовки 
спортсменів, а також пошуку ефективних засобів і ме-
тодів навчально-тренувальної роботи; мало вивченим 
залишається питання щодо підготовки юних футболіс-

тів на етапі початкової підготовки. 
2. У результаті дослідження рівня фізичної підготов-

леності виявлено, що у футболістів 8 років тільки 20% 
мають високий рівень фізичної підготовленості, що 
потребує підбору ефективних засобів з метою покра-
щення фізичної підготовленості юних футболістів.  

3. За результатами експерименту найбільший темп 
приросту показників фізичної підготовленості у юних 
футболістів спостерігали у виконанні наступних тесто-
вих вправ: біг на 30 м (8,5%), човниковий біг 3х10 м 
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(5,2%), стрибок у довжину (4,5%), стрибок вгору (4,2%), 
нахил тулуба вперед (3,9%), біг на 30 м з м’ячем (8%), 
човниковий біг 3х10 м м’ячем (4%), удар м’яча на даль-
ність (8,2%), удар м’яча на точність (6,5%). 

Під впливом існуючих навчально-тренувальних про-
грам суттєво змінюється структура підготовки спортс-
менів і значимість окремих факторів на етапі почат-
кової підготовки футболістів 8 років, що й визначає ви-
бір засобів і методів фізичної підготовленості спортсме-
нів. 
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Анотація. В статті розкривається методика розвитку 

швидкості в студентів у навчально-виховному процесі з фі-

зичного виховання. Представлені загальні відомості про 

швидкість як фізичну якість. 
Ключові слова: швидкість, фізичні якості, фізичне вихо-

вання, навчальний процес, фізична підготовленість, студент.  

 

Постановка проблеми. В навчальній програмі з 
фізичного виховання, тестах і нормативах оцінки фі-
зичної підготовленості серед обов’язкових нормативів 
представлений біг на 100 м як найтиповіший тест оці-
нювання швидкісних здібностей студентів. Упродовж 

навчання студентам неодноразово також доводиться 
складати тест на оцінювання спритності з човникового 
бігу 4 x 9 м, де швидкість також є одним із головних еле-
ментів успішного виконання тесту. Для отримання від-
мінної або доброї оцінки з розвитку швидкості студенти 
мають сформувати потребу у фізичному самовдоскона-
ленні і регулярних активних заняттях фізичною культу-
рою і спортом, зокрема бігом на короткі дистанції. 


