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У статті розглянуто питання організації процесу футбольного тренування. Особлива увага 
приділена контролю студентів секції футболу. Наведені два авторські дослідження стосовно за-
стосування методики педагогічного тестування для визначення рівня підготовленості студентів. 

The article is devoted to the question of process organization of the football training. Particular atten-
tion is paid to the control made on the students of the football section. Two author’s investigations about 
usage of the methods of pedagogical testing, in order to determine the level of phisical preparation of the 
students, are stated. 
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В цьому році український футбол відзначає 
111-річницю проведення першого футбольного 
матчу на території України. Відбулась ця видат-
на подія в 1894 році в місті Львові. З тих пір гра 
знайшла мільйони прихильників на усіх україн-
ських землях, і сьогодні в нашій державі йде 
активний процес розвитку футболу. Міністерст-
вом освіти України прийнята та успішно реалі-
зується програма загальноосвітньої школи, де 
футбол включений для обов’язкового вивчення 
та проведення тренувань на уроках фізичного 
виховання. Особливе ставлення до цього виду 
спорту і у Вищих навчальних закладах. Кожен 
рік проводяться різноманітні турніри, а студенти 
із задоволенням грають у цю гру на заняттях з 
фізичного виховання. 

Головне питання, яке постає як перед викла-
дачем, так і перед тренером спортивної секції – 
це вибір тієї системи тренувань, яка змогла б 

якомога більше покращити гру футбольної ко-
манди.  

Проблема ця свого часу була предметом ви-
вчення, дослідження та аналізу багатьох відомих 
спортивних спеціалістів. На наш погляд, ціка-
вим є дослідження з цього питання А.М.Ро-
маненко [1], О.М.Джусом [2], М.Є.Догатіним 
[3], Г.А.Лісенчуком [4], В.Г.Лоосом [5], 
В.Г.Догадайлом [6], Є.Яшиним [7], Тібором Іва-
нічем [8]. Найбільш глибокими і визнаними у 
світі є розробки нашого видатного вітчизняного 
тренера і спеціаліста В.В.Лобановського [9]. 

Однак разом з тим аналіз науково-
педагогічних джерел дозволяє зробити висновок 
– незважаючи на велику кількість досліджень та 
рекомендацій, ця тема, на наш погляд, потребує 
додаткового висвітлення. 

Спочатку дамо визначення самому тренува-
льному циклу занять – це спеціалізований про-
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цес фізичного виховання, спрямований як на 
досягнення індивідуально можливих високих 
результатів, так і на покращення загальних ко-
мандних дій на полі [10, с. 15].  

Спортсмену, щоб добре грати у футбол, по-
трібно мати міцне здоров’я, різнобічно і спеціа-
лізовано розвинуті рухові якості – силу, швид-
кість, витривалість, спритність і т.п. Високий 
рівень фізичної підготовки забезпечує “запас 
міцності” і дозволяє зберегти стабільну гру про-
тягом усього змагального сезону. 

Вихідними даними для планування спортив-
ного тренування і керування є календар ігор та 
адаптаційні можливості організму. Вирішаль-
ним документом у цьому є розклад ігор. Одер-
жавши його, тренер розподіляє час на загальну 
функціональну підготовку гравців, на спеціаль-
ну підготовку і, нарешті, час, протягом якого 
необхідно підтримувати оптимальну готовність 
гравців до календарних та інших ігор. Ця опти-
мальна готовність футболістів до змагань нази-
вається спортивною формою, керування розвит-
ком якої є найвідповідальнішою задачею трене-
ра. Щодо адаптаційних можливостей організму, 
то організм футболіста може адаптуватися май-
же до будь-якої системи тренування, однак це не 
означає, що дана система є найкращою. Треба 
критично оцінювати досягнуті успіхи, пам’ята-
ючи при цьому, що адаптація відкриває великі 
можливості для удосконалення процесу трену-
вання, відкриваючи шлях до використання 
“схованих” здібностей організму. 

Вихідними даними для цього є загальні пра-
вила та принципи, які випливають із загальних 
цілей спорту як суспільного явища і закономір-
ностей адаптації. Принципами спортивного тре-
нування є: спрямованість до індивідуально мож-
ливих вищих досягнень, безперервність трену-
вання; індивідуалізація тренувального процесу; 
поступове, хвилеподібне і максимальне збіль-
шення тренувального навантаження; єдність 
загальної і спеціальної фізичної підготовки; цик-
лічність тренування [11, с. 20-21]. 

Ігрова діяльність полягає в різноманітних 
діях: веденні м’яча, передачах, ударах по м’ячу і 
т.п., якими гравець повинен володіти доскональ-
но. Крім того, швидкість, сила, витривалість не 
існують самі по собі, а реалізуються в конкрет-
них рухах, постійне тренування яких входить у 
технічну підготовку футболіста. 

Поряд з технічною і фізичною підготовкою, 
спортсмену необхідно вміти оптимально вико-
ристовувати силові можливості в процесі зма-
гань. Гра у футбол вимагає колективних, злаго-
джених дій як окремих ланок, так і команди в 
цілому. Тому наступний, дуже важливий, розділ 
тренування – це навчання мистецтву ведення 
спортивної боротьби – тактиці. Перемога над 
суперником багато в чому залежить від вольо-

вих зусиль гравців, бажання відстояти честь ко-
манди. Виходячи з цього, особливу увагу потрі-
бно приділити моральній і вольовій підготовці 
спортсменів. Велике значення має і теоретична 
підготовка. 

Перераховані види підготовки торкаються 
окремих сторін тренувального процесу. У конк-
ретній зустрічі з командою суперників виявля-
ється загальна підготовка футболістів, у якій 
зливається в єдине ціле їх фізичні, технічні, так-
тичні, моральні, вольові якості і теоретичні 
знання. Виконання цілісних змагальних вправ 
визначається як інтегральна (змагальна) підгото-
вка. У футболі це навчальні і календарні ігри. 

Труднощі тренування футболістів полягають 
в тому, що усі види підготовки потрібно раціо-
нально спланувати протягом року по окремих 
заняттях, етапах і періодах при оптимальному 
співвідношенні обсягу й інтенсивності наванта-
жень. Кінцева мета – перехід організму спорт-
смена в більш високий стан тренованості [12, 
с. 19]. 

Процес керування спортивним тренуванням 
носить імовірнісний характер. Іншими словами, 
ми не можемо дати 100% гарантії того, що намі-
чений план буде цілком виконаний. Пояснюєть-
ся це головним чином недостатністю наших 
знань про деякі питання теорії і методики трену-
вання. Тому тренер повинен планувати обсяги й 
інтенсивність тренувальних навантажень, що 
відповідають реальним можливостям гравців. 
Крім того, варто враховувати, що футболісти 
живуть у реальному світі з усіма його позитив-
ними і негативними моментами. Усі ці впливи, 
що обурюють, можуть негативно позначатися на 
самопочутті і стані тренованості гравців. Нема-
ловажне значення має і кваліфікація тренера. 

Процес спортивного тренування можна пред-
ставити у вигляді графіка динаміки запланова-
ного і реального росту тренованості (рис. 1). 

З даних, наведених на рис. 1, видно, що тре-
нер планував динаміку росту спортивних ре-
зультатів, що не зовсім відповідали фактичним. 

У багатьох випадках тренер взагалі не дося-
гає поставленої мети (рис. 2). З рис. 2 видно, що 
команда в результаті імовірнісного характеру 
тренування може досягти одного з трьох станів: 
домогтися поставленої мети на даний рік, зали-
шитись на рівні минулого року, знизити досяг-
нутий торік рівень. 
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Рис. 1. Динаміка росту тренованості протягом року: А – результат, що планується;  
В – фактичний результат (цифрами позначені місяці року, починаючи із січня) 

 

Рис. 2. Імовірнісний характер результату спортивного тренування: 1 – результат підготовки,  
що планується; 2 – висхідний результат на початку року; 3 – можливе зниження результату  

(стрілками вниз – негативні впливи; стрілками вверх – тренувальні можливості)  

Для того, щоб звести до мінімуму імовірніс-
ний характер керування спортивним тренуван-
ням, тобто щоб розбіжності між планованим 
ростом спортивних результатів і фактичним бу-
ли мінімальними, необхідно постійно порівню-
вати планований стан тренованості з фактичним. 
Роблять це за допомогою педагогічного контролю, 
застосовуючи спостереження і різні тести – конт-
рольні вправи чи найпростіші функціональні про-
би. У навантаженні розрізняють зовнішню і внут-
рішню сторони. Під зовнішньою стороною розумі-
ють ту величину, що запланована тренером. Зви-
чайно її визначають за числовими величинам обся-
гу й інтенсивності пропонованих вправ. 

Внутрішня сторона навантаження – це вели-
чина відповідної реакції організму футболістів 
на пророблену тренувальну роботу. Визначення 
тих змін, що відбулися в організмі гравців після 
одного заняття чи цілої серії, є однією із най-

складніших проблем керування спортивним тре-
нуванням. Для того, щоб тренер міг судити про 
стан тренованості футболіста, про недоліки, що 
маються в його індивідуальній підготовці і т.п., 
необхідний діючий педагогічний контроль. 

Педагогічний контроль є сукупністю спосо-
бів одержання інформації про стан спортсмена, 
що можуть бути використані тренером з метою 
керування спортивним тренуванням [13, с. 7-8]. 

У процесі педагогічного контролю тренер 
прагне одержати відповіді на такі питання: 1) як 
відбуваються заплановані їм зміни тренованості 
гравців; 2) чим пояснити зміни тренованості, що 
не були заплановані, наприклад зниження спеці-
альної витривалості, швидкості і т.д. Одержав-
ши інформацію про це, тренер може вносити 
корективи в хід учбово-тренувального процесу. 

Зміни тренованості поділяються на термінові 
і кумулятивні (накопичувальні). Пояснімо це на 
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прикладі. Припустимо, що тренер для розвитку 
стартової швидкості запропонував на одному 
занятті вправу – біг з високого старту на 60 м. 
Після одного заняття в організмі гравця відбу-
дуться деякі зміни і швидкість може незначно 
зрости. Однак якщо не розвивати її на наступних 
заняттях, зазначені зміни швидко зникнуть. Як-
що ж зазначену якість розвивати систематично, 
то в організмі гравців відбудуться досить стійкі 
кумулятивні (накопичувальні) зміни і наступить 
стабільний приріст швидкості. У зв’язку з цим 
необхідно здійснювати два види педагогічного 
контролю: 1) терміновий – на початку кожного 
заняття, у ході заняття і після нього і 2) періоди-
чний – не рідше одного разу на місяць. 

Терміновий педагогічний контроль прово-
диться для того, щоб визначити, як відновив свої 
сили гравець, як він переніс тренувальне наван-
таження попереднього заняття, яке у нього само-
почуття, чи немає ознак перетренування і т.п. 
Варто підкреслити, що терміновий контроль не 
обов’язковий стосовно кожного гравця і на кож-
ному занятті. Найчастіше він буває необхідний, 
коли в якого-небудь гравця спостерігається мля-
вість, відсутність бажання тренуватися, зайва 
пітливість і т.п. Якщо ж заняття проходить нор-
мально, тренер обмежується даними своїх спо-
стережень за станом гравців. 

Періодичний контроль, за допомогою якого 
визначається ріст тренованості, обов’язковий 
для всіх гравців команди. У ході педагогічного 
контролю користуються наступними методика-
ми: 1) суб’єктивні спостереження тренера; 2) 
педагогічне тестування; 3) самоконтроль спорт-
смена. З перерахованих методик тренеру най-
більш доступні його особисті спостереження і 
педагогічне тестування. 

У процесі суб’єктивних спостережень тренер 
збирає дані про самопочуття гравців, їхню актив-
ність на заняттях та іграх, працездатність й ін. 
Однак самих спостережень тренера, особливо 
при періодичному контролі, недостатньо. Йому 
не завжди вдається зафіксувати ті небажані зру-
шення в організмі гравців, що вимагають негай-
ної перебудови учбово-тренувального процесу. 
Крім того, якість педагогічних спостережень 
залежить від кваліфікації та інтуїції тренера [14, 
с. 48-50]. 

Широке розповсюдження має метод педагогіч-
ного тестування. Під тестом розуміють фізичну 
вправу чи найпростішу функціональну пробу 
(наприклад, пульсометрію), за допомогою яких 
тренер може одержати об’єктивну інформацію про 
стан організму гравця та ступінь його підготовле-
ності: про рівень розвитку сили, швидкості, витри-
валості, переносимості тренувальних навантажень, 
працездатності, технічну підготовленість. 

Варто підкреслити, що вірогідність даного 
тестування залежить від активного відношення 

до нього гравців. Тому тренер перед тестуван-
ням повинен роз’яснити їм значення тесту. На-
приклад, для визначення рівня розвитку швидкі-
сної витривалості тренер пропонує гравцям тест: 
пробігти з максимальною швидкістю три відріз-
ки 30-метрової дистанції з інтервалами відпочи-
нку між повтореннями 20 с. По стабільності чи 
падінню швидкості на відрізках дистанції, чи по 
сумі показників тренер може з достатньою віро-
гідністю судити про рівень розвитку цієї якості. 
Якщо гравцям не буде ясний зміст цього тесту, 
то деякі з них будуть бігти напівсили, і тренер 
одержить перекручену інформацію. Якщо ж тре-
нер зацікавить гравців у цій вправі, інформація 
буде достовірною [15, с. 21]. 

Оцінку тренованості за допомогою тестів 
необхідно проводити завжди в ті самі дні й у той 
самий час, наприклад, у кожну останню п’ятни-
цю. Змінювати зміст тестів і систему їхньої оці-
нки не можна, тому що отримані при цьому по-
казники не можна буде порівнювати. Здатність 
гравців переносити високі навантаження зале-
жить від їх індивідуального рівня розвитку. 

Як приклад приводимо тести для футболістів 
команд колективів фізичної культури. 

1. Тест Купера на загальну витривалість. Біг 
протягом 12 хв. Оцінюється за довжиною пробі-
гу за цей час дистанції. Проводиться на 400-
метровій доріжці стадіону. Відмінно – 3200 м і 
більше, добре – 3000-3200, задовільно – 2800-
3000 м. 

2. Тест на швидкість і швидкісну витрива-
лість. Біг 30 м з високого старту. Повторюється 
три рази з інтервалом відпочинку 20 с. По кра-
щій спробі оцінюється швидкість. Швидкісну 
витривалість визначають по сумі показників у 
трьох спробах. 

Оцінка швидкості (по кращій спробі): Від-
мінно – 4,0 с, добре – 4,1 с, задовільно – 4,2 с. 
Оцінка швидкісної витривалості: відмінно – 
12,4 с і менше, добре – 12,5-12,6 с, задовільно – 
12,7-12,8 с. 

3. Тест на техніку ведення м’яча і спеціальну 
швидкість. Ведення м’яча на 10 м від централь-
ної лінії футбольного поля з максимальною 
швидкістю, ведення з обведенням змійкою п’яти 
стійок (відстань між стійками 5 м) і удар по во-
ротах з лінії штрафного майданчика. Оцінка: 
відмінно – 7,5 с і менше, добре – 7,6-8,0 с, задо-
вільно – 8,1-8,4 с. 

4. Тест на точність і силу удару. З лінії штра-
фного майданчика п’ять ударів ногою; 

у задану половину воріт (для цього ворота 
поділяють на дві половини за допомогою мотуз-
ки, протягненої через верхню поперечину). Влу-
чення зараховується лише в тому випадку, якщо 
м’яч пролетів не менш 10 м за ворота (за ворота-
ми окреслюють 10-метрову лінію). Відмінно – 4 
влучення, добре – 3, задовільно – 2 влучення. 
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5. Для інтегральної оцінки стану підготовле-
ності. Футболіст веде м’яч від кутового прапора 
до кута штрафного майданчика (АБ), б’є у воро-
та правою ногою в далеку половину воріт. Далі 
пробігає до кутового прапора (ВГ). Від кутового 
прапора веде м’яч до кута штрафного майданчи-
ка (ГВ), звідкіля б’є лівою ногою в далеку поло-
вину воріт, потім знову прискорення до кутово-
го прапора (ВА), Далі вправа повторюється, але 
удари виконуються в ближню половину воріт. 
Після четвертого удару у ворота гравець біжить 
у напрямку центра поля (ВД), від крапки Д – 
ведення м’яча до лінії штрафного (ДЕ), удар 
правою ногою в правий кут, прискорення до 

центра поля чи (ЕД), ведення м’яча (ДЕ) і удар у 
ворота лівою ногою в лівий кут (рис. 3). 

Для виконання вправи кладуть по два м’яча в 
кутових прапорів і в центрі поля (крапки А, Г, 
Д). Крапка Д знаходиться в 25 м від штрафного 
майданчика (ДЕ). Удари виконують у 3/4 сили. 
Бити внутрішньою стороною стопи заборонено. 
Довжина маршруту в тесті – приблизно 407 м. 

Оцінка спеціальної витривалості: відмінно – 
61 с і менше, добре – 61,1-62,0 с, задовільно – 
62,1-64,0 с. Оцінка техніки ударів по воротах: 
відмінно – 5-6 влучень, добре – 4, задовільно – 3 
влучення у ворота. 

Рис. 3. Тест для інтегральної підготовки стану підготовленості футболістів 

Дані тестування допомагають тренеру наоч-
но побачити динаміку тренованості по сумі по-
казників і динаміку окремих видів підготовлено-
сті футболіста протягом року. Спираючись на 
наведені вище описи методик, були проведені 
деякі власні дослідження для виявлення рівня 
ефективності проведення педагогічного контро-
лю як такого [16, с. 7-11]. 

Для першого дослідження була використана 
методика педагогічного тестування. Об’єктом 
дослідження обрано студентів МДГУ ім. Петра 
Могили. Предметом є якість фізичних здібнос-
тей студентів секції з футболу та студентів осно-
вних груп. Завданням є виявлення ступеня фізи-
чної підготовленості студентів, які вступили до 
секції з футболу, а також виявлення резервів для 
її збільшення. Метою ж, як і метою всієї статті, є 
виявлення ефективності проведення педагогіч-
ного контролю та аналізу його результатів. 

На початку навчального року було проведено 
тестування рівня фізичної підготовленості 30 
студентів секції з футболу МДГУ ім. Петра Мо-
гили, а для порівняльного аналізу застосовано 
100 результатів з кожного виду тестування, про-
веденого серед студентів основних груп. Вико-
ристано статистичний метод (М, m, σ, V, nr – 

норма реакції), оцінювання результатів [2; 9], 
тестування фізичних вправ: витривалість 3000 м 
(хв.), згинання-розгинання рук в упорі, лежачи 
на підлозі (кількість разів), піднімання тулуба у 
сід за 1 хв. (кількість разів), стрибок у довжину з 
місця (см), біг 100 м (с), човниковий біг (с), гну-
чкість (см). 

Результати тестування студентів основних 
груп показали, що найбільша частина студентів 
отримала за держстандартами суму балів, що 
відповідає оцінці “4” – 40% та оцінці “3” – 36%. 

Проаналізувавши зведену відомість, з’ясува-
ли, що найменше балів одержали студенти при 
тестуванні витривалості (21% – 0 балів), а також 
при виконанні вправи згинання та розгинання 
рук, лежачи на підлозі (12% – 0 балів, 10% – 2 
бали). Одразу ж були зроблені висновки, що ці 
вправи та відповідні фізичні якості потребують 
пильної уваги викладачів фізичного виховання. 

Порівнявши за критерієм Стьюдента середні 
показники результатів з кожного виду тестуван-
ня студентів основних груп та студентів секції з 
футболу, встановили відсутність вірогідних від-
мінностей (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Середні показники результатів тестування студентів (M±m) 

 

Фізичні вправи 
Згинання 
рук, разів 

Піднімання 
у сід, разів 

Стрибок у 
довжину, см 

Біг 100 м, с 
Човниковий 

біг, с 
Гнучкість, 

см 

Студенти 
секції 

42,6±0,48 51,4±0,58 255,4±1,57 13,3±0,12 8,9±0,06 17,8±0,6 

Студенти 
основних 
груп 

40±0,73 48,1±0,69 248,7±1,76 13,7±0,1 9,2±0,08 16,5±0,7 

   

Основний результат дослідження показав, 
що на 70% до секції з футболу записуються 
юнаки, які мають початковий рівень фізичної 
підготовленості, який можна оцінити як “вище 
за середній” у порівнянні з основною групою. 
При цьому мотивами, які спонукають цю катего-
рію юнаків до вступу є прагнення поліпшення 
свого рівня, отримання навичок професійного 
гравця, а також, зокрема, бажання займатися 
улюбленим видом спорту [17, с. 27-29]. 

Інші 30% студентів не є достатньо фізично 
підготовленими, і тому тренер має врахувати 
цей факт при складанні робочої програми. 

Проведення цього тесту було також корис-
ним для студентів як основних груп, так і секції 
для стимулювання своїх зусиль для досягнення 
найвищого продемонстрованого рівня, причому 
в основних групах основним мотивом є отри-
мання високого балу з дисципліни, який буде 
коливатися у межах від 91 до 100. На відміну від 
цього, студенти у секції будуть намагатися за-
йняти лідерські позиції у команді, а також заво-
ювати повагу своїх товаришів по секції (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вентильний стандарт середньої норми за результатами тестування студентів 

 

Вид тестування 

Згинання 
рук, разів 

Піднімання  
у сід, разів 

Стрибок  
у довжину, 

см 
Біг 100 м, с 

Човниковий 
біг, с 

Гнучкість, 
см 

Студенти 
секції 

44-38 53-47 260-242 13,2-13,6 8,8-9,2 19-16 

Студенти 
основних 
груп 

43-36 50-44 255-240 13,4-13,9 9-9,4 18-14 

   

Пропонуємо рекомендації, які були розроб-
лені після аналізу результатів дослідження: 

1. Формувати у студентів свідоме і активне 
ставлення до особистого фізичного вдоскона-
лення у пріоритетній для них послідовності мо-
тивів (схематично спрощені опорні поняття): 

− фізичне вдосконалення – мужність – щас-
ливий шлюб – здорові діти; 

− фізичне вдосконалення – фізична сталість 
– підвищення працездатності – інтелекту-
альний розвиток – престижна професія – 
добре оплачувана посада – добробут і 
злагода у сім’ ї; 

− фізичне вдосконалення – здоров’я – жит-
тєрадісне почуття – успіх особистий і тру-
довий. 

2. З метою підвищення оцінки рівня фізичної 
підготовленості студентів треба спрямувати зу-
силля насамперед на вправи, які містять найбі-
льші резервні можливості. 

3. Результати тестування обох досліджува-
них контингентів у човниковому бігу можуть 
бути поліпшені внаслідок ретельного навчання 
техніки виконання вправи, за якою здійснюється 
тестування, а з бігу на 3000 м – трудомісткого, 
але можливого тренування витривалості. 

4. Для отримання якомога більшої кількості 
балів з тестування використовувати у підготовці 
індивідуальні фізичні можливості студента 
(спринтер, стайєр), інформувати та викликати 
зацікавленість в особистих успіхах. 

Друге дослідження автора носить вже більш 
вузький спеціалізований характер та було прове-
дено на основі результатів фізичної діяльності 
студентів, які беруть участь в академічній секції 
з футболу. Основною задачею дослідження було 
програмування рухової діяльності дій футболіс-
тів, проведення контролю результатів на поча-
ток і кінець періоду дослідження, підведення 
підсумків та надання рекомендацій. 
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Футболістам перед двосторонньою грою по-
відомлявся зміст програми і пропонувалося за 
можливістю запам’ятати її. Ніяких кількісних 
завдань не давалося. 

Зміст заданої футболістам програми на дво-
сторонню гру складався в збільшенні частки 
бігу з максимальною і субмаксимальною швид-
кістю з м’ячем і без м’яча за рахунок зменшення 
легкого та помірного бігу і ходьби [18, с. 2-7]. 

Засоби вирішення задачі: застосування бігу з 
максимальною і субмаксимальною швидкістю 
без м’яча при переслідуванні суперника з ціллю 
прориву в вільну зону для виходу на приймання 
м’яча від партнера і оволодіння м’ячем, який 
втрачений суперником; максимальний біг з м’я-
чем для відриву від суперника. 

Результати досліджень та їх порівняльна ха-
рактеристика наведені у табл. 4. Покращення 
результатів на кінець року підтверджує дієвість 
запропонованого методу поліпшення результа-
тів рухової діяльності футболістів у грі. 

Результати дослідження також свідчать, що 
частка дій максимальної інтенсивності зросла, а 
вся рухова діяльність футболістів у дослідній дво-
сторонній грі наблизилась до запрограмованої. 

Шляхи вирішення задачі: частіші відходи 
назад до середньої лінії для відриву від суперни-
ка і вільного отримання м’яча, “відкривання” на 
флангах і проходи по флангах, ривки на вільне 
місце, потужні ривки для відведення з зони 
“опікуна” і відволікання його від істинного шля-
ху розвитку атаки. 

Пропонуємо деякі рекомендації щодо сказа-
ного вище: 

– Удосконалення майстерності неможливе 
без участі в змаганнях з рівними або більш силь-
ними суперниками. Змагання та тренування ли-
ше тоді доповнюють один одного, коли високі 
вимоги, які ставляться до спортсмена в змаганні, 
є мірою рівня і комплексності тренувальних 
навантажень. Вони готують спортсмена не тіль-
ки до фізіологічних, але й до психологічних на-
вантажень, які виникають у ході змагань, готу-
ють до різноманітних навантажень.  

– Мета навчання – не виконання різнобічного 
проаналізованого та вивченого руху, а активна 
участь у безперервно змінюваній ігровій ситуа-
ції. Тренування спортсменів повинно бути мак-
симально наближене до умов змагань. Проте 
лише ігри з рівним по силі суперником розвива-

На початку і в кінці року був проведений 
контроль студентів секції з футболу на рухову 
діяльність в грі за допомогою методу програму-
вання. 

Основна задача дослідження – спрограмува-
ти рухову діяльність футболістів та порівняти її 

на початок і кінець року. За результатами реєст-
рації дій футболістів в товариській грі була 
складена програма рухових дій, яка була потім 
застосована в двосторонній грі. Всі підрахунки 
були занесені до табл. 3. 

Таблиця 3 
Результати рухової діяльності футболістів у двосторонній грі 

 

Час (%) 
Результат  

на початок року 
Результат  
в кінці року 

Програма 

Без м’яча: 
1. Біг з максимальною і 
субмаксимальною шви-
дкістю 

0,3 2,6 1,1 

2. Легкий біг та біг з 
помірною швидкістю 37,0 35,0 33,3 

3. Ходьба 60,0 58,0 55,6 
4. Зупинки 2,35 2,2 6,7 
З м’ячем: 
1. Біг з максимальною і 
субмаксимальною шви-
дкістю 

0,3 0,5 1,1 

2. Легкий біг та біг з 
помірною швидкістю 0,05 2,1 2,2 

3. Ходьба — — — 
4. Зупинки — — — 

Втрата часу — — — 

Вид діяльності  
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ють ігрове мислення, стимулює ігрову актив-
ність, вчать грати динамічно, з повною віддачею 
[19]. 

Результати обох досліджень показали як по-
зитивні, так і негативні тенденції у процесі про-
ведення тренувань. Використання методу педа-
гогічного тестування у процесі проведення вхід-
ного контролю, на наш погляд, є також досить 
ефективним, що було доведено в результаті про-
ведених досліджень. 

До резервів тренувального процесу треба 
віднести і самопідготовку футболіста до зма-
гань, якій потрібно відводити, поряд з груповою, 
біля 30% часу. Над цими і багатьма іншими пи-
таннями повинно завжди працювати творче мис-
лення всіх тих, хто пов’язаний з футболом і лю-
бить його. 

Таблиця 4 
Порівняльна характеристика рухової діяльності футболістів у двосторонній грі на початку та в 

кінці проведення дослідження 
 

Вид діяльності 
Результати, порівняно із початком 

року 
Результати, порівняно із програ-

мою 
  Результат 

на початок 
року 

Результат 
в кінці 
року 

Зміна 
Результат 
в кінці ро-

ку 
Програма 

Різни-
ця 

Без м’яча: 
1. Біг з максимальною 
і субмаксимальною 
швидкістю 

0,3 2,6 +0,3 2,6 1,1 -0,5 

2. Легкий біг та біг з 
помірною швидкістю 

37,0 35,0 +2,0 35,0 33,3 +1,7 

3. Ходьба 60,0 58,0 -2,0 58,0 55,6 +2,4 
4. Зупинки 2,35 2,2 -0,15 2,2 6,7 -4,5 
З м’ячем: 
1. Біг з максимальною 
і субмаксимальною 
швидкістю 

0,3 0,5 +0,2 0,5 1,1 -0,8 

2. Легкий біг та біг з 
помірною швидкістю 

0,05 2,1 +2,05 2,1 2,2 -0,1 
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