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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ  

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

Бондарчук Н.Я. 

ДВНЗ «УжНУ», факультет здоров’я та фізичного виховання, кафедра фізичного виховання, 

м. Ужгород 

Ключові слова: спортивна підготовка, футболісти, юнацький вік, макроцикл. 

 

Вступ: надзвичайно високий рівень інтересу до футболу серед широких кіл населення, а 

отже, і з боку засобів масової інформації, значні обсяги фінансування професійних 

футбольних клубів у сукупності створюють гарні передумови для розвитку сучасного 

футболу, причому не тільки "дорослого" футболу, але й дитячо-юнацьких змагань.  

Мета: дослідити основні аспекти спортивної підготовки футболістів у віці 16-17 років у 

структурі річного макроциклу.   

Методи: аналіз літературних джерел; педагогічний експеримент; тестування фізичної та 

технічної підготовленості; методи математичної статистики.  

Результати: нами розроблено програми підготовки юних футболістів у підготовчому 

періоді річного макроциклу. Комплекси вправ для програм загальної та спеціальної фізичної 

підготовки побудовані за критерієм спрямованості на розвиток певних фізичних якостей. Так, 

програму загальної фізичної підготовки складають комплекси вправ на розвиток швидкості 

(зокрема на підвищення абсолютної швидкості, вдосконалення стартового розгону,  

підвищення швидкості ривків і гальмувань), сили (на розвиток абсолютної та відносної сили, 

швидкісно-силових якостей), спритності (легкоатлетичні та акробатичні вправи, вправи на 

одночасний розвиток швидкості та спритності), стрибучості, координаційних здібностей, 

гнучкості, загальної витривалості. Комплекси вправ, що увійшли до програми спеціальної 

фізичної підготовки, містять роздільні групи вправ для польових гравців та воротарів. Це, 

зокрема, комплекси вправ на розвиток швидкості (дистанційної швидкості, на підвищення 

швидкості старту в простих і складних ситуаціях), швидкісно-силових якостей, спритності, 

гнучкості (вправи з м'ячем, партнером, з використанням футбольної техніки), спеціальної 

витривалості. Програму технічної підготовки юних футболістів складають комплекси вправ на 

ведення, зупинки, переводи м'яча, виконання обманних рухів, відбору м'яча, ударів ногою та 

головою. Програма тактичної підготовки юнаків включає індивідуальні, групові та командні 

дії окремо при реалізації тактики нападу й тактики захисту.  

В ході педагогічного експерименту було визначено вплив виконання досліджуваними 

юнаками на протязі сезонного макроциклу програм загальної та спеціальної фізичної, 

технічної і тактичної підготовки на рівень їхньої фізичної і технічної підготовленості. У 

підготовчому періоді були істотно покращені  середні показники за тестами, передусім "біг 30 

м з ходу" (7,36%). У змагальному періоді більшість середніх показників було незначною 

мірою погіршено, передусім у тестах "човниковий біг 3×10 м" (4,39%), натомість у тесті "біг 

100 м з високого старту" зафіксовано позитивну динаміку на 0,19%. Загалом за підготовчий та 

змагальний періоди всі середні показники фізичної підготовленості були покращені, 

найбільшою мірою в тестах "біг 100 м з високого старту" (5,52%).  

У тестах на технічну підготовленість в макроциклі були покращені всі середні тестові 

показники, причому найбільш позитивну динаміку зафіксовано в тестах "жонглювання м'ячем 

ногами" (9,21%), "вкидання руками м'яча на дальність" (6,59%), "удар ногою по м'ячу на 

дальність" (5,83%). Таким чином, результати тестування технічної підготовленості 

досліджуваних юнаків підтвердили підвищення рівня технічної підготовленості юних 

футболістів у макроциклі. 

Висновки. 

1. В ході педагогічного експерименту було визначено вплив виконання досліджуваними 

юнаками на протязі сезонного макроциклу програм загальної та спеціальної фізичної, 

технічної і тактичної підготовки на рівень їхньої фізичної і технічної підготовленості. 
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Тестування фізичної підготовленості на початку та наприкінці підготовчого періодів, а також 

наприкінці змагального періоду засвідчило, що на протязі підготовчого періоду має місце 

нарощування показників, а в змагальному періоді спостерігається певний спад, хоча загалом 

за цей час безперечно рівень фізичної підготовленості юнаків, які проходять футбольну 

підготовку на навчально-тренувальному етапі багаторічної підготовки, підвищується. 

2. Результати дослідження дозволяють зробити висновок про те, що чітка періодизація 

багаторічного планування сучасної підготовки футболістів юнацького віку й ретельне 

планування змісту і тренувальних засобів у кожному періоді річного макроциклу є 

необхідною умовою ефективності всього процесу футбольної підготовки. 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМОВАНОГО 

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
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Вступ: Травматизм, як умисний, так і ненавмисний, є третьою провідною причиною 

смертності в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та 

однією з причин інвалідизації населення. Це веде до стійкої втрати працездатності дорослого 

населення, що призводить до збільшення збитків на виробництві, соціальних виплат, витрат на 

відновне лікування та забезпечення достатньої якості життя населенню, що постраждало.   

Мета: вивчити рівень стійкої втрати працездатності дорослих Закарпатської області 

внаслідок травм та проаналізувати стан забезпечення лікуванням травмованого дорослого 

населення регіону.   

Матеріали та методи. При виконанні роботи використано медико-статистичний    метод, 

матеріалами стали дані галузевої статистичної галузевої звітності Закарпатської області  за 

2014-2018 рр.     

Результати:  Встановлено, що загальний рівень травматизму в Закарпатській області за 5 

років, починаючи з 2014 року, знизився на 7,5%. Цей період характеризувався збільшенням 

частки побутового травматизму, зменшенням вуличного та незначними коливаннями 

дорожньо-транспортного, спортивного та виробничого видів травматизму. В структурі 

первинної інвалідності в Закарпатській області протягом 2014-2018 року травми, як причина 

отримання інвалідності, займали третє місце після новоутворень та хвороб кістково-м’язової 

системи – 10,9% серед 16858 осіб працездатного віку, які вперше визнані особами з 

інвалідністю.  Слід зазначити, що за вказаний період кількість осіб, визнаних інвалідами 

вперше за причиною травм, зменшилась на 5 %. Переважну частку серед наданих груп 

інвалідності особам працездатного віку через травми склала третя група – 67,2%, друга ж 

група – 24,4%, а третя – відповідно 8,4%. Це свідчить про важливість попередження травм та 

загалом травматизму як елементу збереження працездатності населення регіону. 

При аналізі забезпечення лікуванням травмованих дорослих, встановлено, що за період 

2014-2018 років забезпеченість травматологічними ліжками в області    змінювалась незначно 

і складала 3,1-3,2 на 10 тис. населення (392-399 ліжок). У 2016 році відмічалось скорочення 

ліжок в трьох адміністративних одиницях (Великоберезнянському, Перечинському, 

Хустському) та відкриття в Ужгородському районі  (15 ліжок). Загалом забезпеченість 

травматологічними ліжками відповідає рівням травматизму в регіоні. Виявлено, що 

забезпечення відновного лікування для всіх патологій в області протягом 2014-2018 років 

характеризувалось зміною кількості ліжок: у 2014-2015 роках – тільки 20 ліжок в одному з 

районів області (0,16 на 10 тис. населення), у 2015 році – різке збільшення у 4,5 разів до 90 

ліжок (0,72 на 10 тис. населення), та поступове зменшення у 2017 та 2018 роках – на 32% і 
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14,3% відповідно. Слід заначити, що вказані ліжка, починаючи з 2016 року, представлені в 

обласних закладах охорони здоров’я та не мають диференціації за патологією.   

Висновки. Встановлено, що в Закарпатській області у 2014-2018 роках травми, як причина 

отримання інвалідності, займали третє місце (10,9%) після новоутворень та хвороб кістково-

м’язової системи. Визначено, що забезпеченість травматологічними ліжками в регіоні 

відповідає рівням травматизму, а забезпеченість ліжками відновного лікування недостатнє та 

потребує окремого вивчення. Отже, аналіз  епідеміологічної ситуації травматизму, 

встановлення інвалідності та забезпечення надання травматологічного та відновного 

лікування виступають важливим чинником  планування діяльності системи охорони здоров’я з 

метою зниження втрати працездатності населення регіону. 
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Ключові слова: інноваційні технології, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, 

освітній процес. 

Актуальним питанням сьогодення є розроблення інноваційних технологій навчання 

школярів з інтелектуальними порушеннями, підготовка їх до самостійної життєдіяльності та 

формування життєвої компетентності для успішної подальшої соціальної адаптації. 

Розробкою інноваційних технологій навчання займалися А. Єршов (комп’ютерні 

(інформаційні) технології), А. Бєлкін (педагогічна технологія створення ситуацій успіху), О. 

Пометун, Л. Пироженко (інтерактивні технології), К. Баханов, Д. Дьюї, І.Єрмаков, О. 

Пехота(технології проектного навчання), Л. Занков, П. Гальперін (технології розвивального 

навчання) та ін. 

Незважаючи на коло наукових напрацювань із зазначеної проблеми, впровадження в 

Україні сучасних технологій в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

вимагають подальшого їх удосконалення.  

Формування життєвих компетентностей набуває особливого значення в освітньому процесі 

дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Йдеться про комплексність і неперервність 

психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації учнів шляхом створення 

оптимальних умов для їх фізичного, інтелектуального, психічного розвитку 

Особливе значення мають особистісно орієнтовані технології, у яких навчальна інформація 

не є метою навчання, а виступає засобом розвитку пізнавальної діяльності учнів.  

Принципам інклюзивної освіти повністю відповідає методика Марії Мантессорі, за якою 

навчання має бути вільним, індивідуальним, опиратися на результати спостереження за 

дитиною [1, c.5].  

Можливості спілкування, продуктивної співпраці, покращенню взаємовідносин сприяє 

технологія використання групової форми навчання класі. Позитивний психологічний клімат, 

який створюється під час такої діяльності, сприяє особистісному самовираженню, 

самоствердженню та посиленню взаємоповаги. Також у дитиниформуютьсятакіякості, як 

товариськість, активність, ініціативність. Участь у різних формах спільної діяльності дає дітям 

змогу всебічно досліджувати, обговорювати питання й проблеми, вчитися слухати думку 

іншої людини, інтегрувати нові знання з попередніми та узагальнювати свої ідеї. 

Доцільноюв освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку є впровадження 

технологіїрозвивального навчання (Л. Занков, П.Гальперін, О. Нізевич), яка базується на 

максимальному розвитку розумових здібностей дитини та сприяє активізації пізнавальної 


