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І \ЄМ ОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ
НА ЕТАНІ ПОДАТКОВОЇ ПІ ДГОТОВКИ
М ар’яи ПІТИН, Назарій АРТИМ’ЮК
Львівський державний університет фізичної культури
Анотація. У статті розглянуто показники фізичної підготовленості футболістів на етапі почат
кової підготовки та виявлено взаємозв’язки цих показників. Встановлено, що у фізичній підготовленості
юних футболістів на етапі початкової підготовки наявні взаємозв’язки між гнучкістю і координаційними
здібностями та обернений взаємозв’язок між бистротою і силою. У інших випадках істотних відомостей
не виявлено.
Ключові слова: взаємозв’язки, фізична підготовленість, юні футболісти.

Постановка проблеми. Пошук обдарованих, здібних, перспективних дітей, які мозадалі досягнути високих спортивних результатів є одним з напрямів удосконалення
підготовки у сучасному спорті вищих досягнень. Це актуальна науково-практична
з чітко вираженими організаційними, педагогічними, соціально-економічними та
і аспектами [3; 6].
На етапі початкової підготовки юних футболістів використовується різноманітні засо«етоди. їх структура та зміст визначаються спрямуванням змагальної діяльності у цьому
:_ :рту. Проте, як зазначено у науково-методичній літературі [8], переважними на цьому
- : зинні бути завдання з гармонійного розвитку' сторін підготовки, зокрема фізичної
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, гемами. Робота буде виконувадно з темою 2.1.7 „Теоретико-методичні основи удосконалення підготовки футболі: -- еденого плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006 —2010 роки Мінісгерч ліки у справах сім'ї, молоді та спорту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дидактична мета етапу початкової підреалізується в таких завдання як створення оптимальних можливостей для розвитку
якостей, підвищення рівня підготовленості організму, що на пізніших етапах сприьдаїггацїї при виконанні інтенсивних завдань спеціального харакгеру [2; 4; 8].
дсична підготовка футболістів може містити засоби спрямованого розвитку окремих
з також поєднання у вправах тренувальних впливів, що використовуються для вдоя володіння м ’ячем, взаємодії гравців тощо. Всебічна готовність спортсменів дозвоі
>вах змагальної діяльності, використати юному спортсменові потенціал своїх можНз цьому етапі [2 - 6] основним у навчанні визначають оволодіння загальнотеоретич■: спеціальними знаннями, формування рухових вмінь і навичок із виду спорту. Доцільцентів на формування фізичної підготовленості та основ техніки на цьому етап зазнат_ : - В. Н. ГІлатонов (2004), вказуючи не те, що це є базою подальшого спортивного
Аналіз змісту науково-методичних досліджень [2-5; 8] вказує на недостатнє вивчення
ззаімозв’язків між показниками фізичної підготовленості юних футболістів на етапі
» о : підготовки.
Мета дослідження. З ’ясувати рівень взаємозв’язків показників фізичної підготовлено4- Артим’юк Н., 2010
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Завдання дослідження. 1. Встановити показники фізичної підготовленості ф>
стів на етапі початкової підготовки. 2. З’ясувати рівень взаємозв’язків показників фізі
підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки.
Організація дослідження. Тестування фізичної підготовленості проводилося від 228 жовтня 2009 року згідно з розкладом тренувальних занять у дитячо-юнацькій спорти
школі м. Сколе. У дослідження взяли участь ЗО юних футболістів іруп початкової підготов:Для проведення дослідження використовувалися методи: аналіз та узагаяьнс
відомостей науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математи
статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Важливим у системі спортивного
вання спортсменів є контроль різних сторін підготовленості. Проте у вимогах щодо ког
фізичної підготовленості на цьому етапі зазначено [6; 9], що він повинен відбуватися у нг
мі загального, гармонійного розвитку.
Таким чином, за допомогою аналізу науково-методичної літератури [1; 5; 6; 7]
виділено засоби контролю за фізичною підготовленістю футболістів на етапі початкової
готовки. Так, проводилося визначення рівня розвитку:
• бистроти (цілісні рухові дії) - за результатом бігу ЗО м з ходу. Учасник тестуробив розбіг 10 м, на максимальній швидкості перегинає стартову лінію і долає дистанцію Зі
• бистроти (частоти рухів) - „біг на місці за 10 с”. Частота рухів ніг визнана:«
допомогою підрахунку рухових локомоцій спортсмена при бігу на місці за визначений пе
часу. Підраховувалася кількість опускань однієї ноги;
» швидкісної силу —присідання за 20 с;
® вибухової сили - стрибок у довжину з місця;
® координаційних здібностей (здатність до орієнтування в просторі) - біг до
мерованих набивних м ’ячів.
• координаційних здібностей (спритність) - човниковий біг 3x10 м з оббіг ання
бивних м ’ячів.
• загал ьної витривалості - результат бігу на 1000 м.
• гнучкості - нахил у сиді на гімнастичній лаві з випрямленими ногами без
руками.
Таб.т
Показники фізичної підготовленості футболістів
на етапі початкової підготовки (п-30)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Фізична якість, контрольна вправа
Сила:
присідання за 20 с., раз
стрибок у довжину з місця, см
Координаційні здібності:
біг до пронумерованих м’ячів, с
човниковий біг 3x10, с
Витривалість:
біг на 1000 м, с
Гнучкість
Бистрота:
біг 30 м з ходу, с
біг на місці 10 с, раз

Х ±га
24,1±1,2;
151,6±4,4
9,6±0,5
9,7±0,3
4,3±0,4
8.Ш .8
5,0±0.2
45,0±4,9

Педагогічне тестування рівня фізичної підготовленості футболістів на етапі по
підготовки (табл, 1) дозволило нам отримати наступні показники їх підготовленості. Сері
показник силової витривалості (присідання за 20 с) становив 24,1, мінімальний показі
22 присідання, максимальний - 27 присідань. Кількість спортсменів, які мали показних
щий за середній - 10, нижчий за середній - 8, і 12 спортсменів, які мали середній попа
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зсконанні стрибка у довжину з місня середній показник становив 151,6 см; мінімальний
1 :м, максимальний - 157 см, 17 спортсменів мали результат вищий за середаій, 6 - нижза середній і 7 - мали середній результат. Це вказує на те, що у розвитку вибухової сили в
спортсменів цієї групи є досить суттєві розбіжності.
Середній показник бігу до пронумерованих м ’ячів (координаційні здібності) склав
'•Мінімальний показник, що було зареєстровано у цій групі - 10,8 с та максимальний •Слькість спортсменів, що мати результат вищий за середній склала 11 осіб, нижчий за
- 10 і 9 осіб - мали середаій результат. Середаій показник човникового бігу 3x10
9,7 с, максимальний показник - 9,0 с, мінімальний - 10,2 с. Спортсмени які гіеревигредній результат становить 15 осіб, 12 спортсменів, що мали результат нижчий за се: : - мали середній показник. За показниками, що засвідчують рівень розвитку коорди«костей [7] можна зробити висновок про відносну однорідність спортсменів у групі.
Гередній результат витривалості (біг на 1000 м. ) становив 4,30 хв, мінімальний показ. 1 хв, максимальний - 5,34 хв. Із загальної кип,кості спортсменів семеро мали показ- лшй за середній та 18 - нижчий за середній, 5 показали середаій результат. Це вказує
іість спрямованого розвитку витривалості юних футболістів.
V прояві гнучкості за результатом контрольної вправи, середній показник групи стано. • Максимальний показник - 13 см., мінімальний - 2 см., 14 спортсменів мали ре
н тн ій за середаій, 13 - нижчий за середній і 3 мали середній результат.
Гередній результат бистроти (біг на місці 10 с) становив 45,0 рази, мінімальний показпаз, максимальний - 54 рази. Кількість спортсменів які перевищили середній резуль14 осіб, ще 10 осіб мали нижчий за середній результат та 6 показали середаій за
результат.
2гн бігу 30 м. з ходу, середній результат склав 5,0 с, мінімальний показник - 5,4 та ма- 4,8 с. Середній показник перевищили 12 спортсменів, результат нижчий за се1 мали середаій результат - 6 спортсменів.
ГТ-? здійснення оптимальної проірами фізичної підготовки юних футболістів на етапі
: ноготовки було проведене визначення кореляційних взаємозв’язків між показниЛ підготовленості спортсменів (табл. 2). Ці показники надалі враховуватимуться
НН! авторської методики фізичної та технічної підготовки.
Таблиця 2
Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості футболістів
на етапі фізичної підготовленості (п=30, гкр= 0,374)
Контрольні
вправи
біг на місці
10 с.
біг 30м з ходу
нахил у сиді
присідання за
20 с
стрибок у
довжину з
місця
біг до
набивних
м ’ячів
човниковий біг
3x10 м
біг 1000 м

-0,17
-0,30

0,03

одо

0,22

0,41

-0,29

0,07

0,20

-0,15

0,12

0,15

-0,32

-

-

0,10

-0,06

-0,14

-

0,43

-0,06

0,05

-

0,11

-0,29

0,07

-0,13

0,18

0,08

0,28

-0,37

0,16
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Таким чином, серед показників фізичної підготовленості практично були відсугн
стовірні кореляційні взаємозв’язки. Виявлені у процесі дослідження взаємозв’язки такса
відображають за своїм змістом відомостей науково-методичної літератури, щодо інших і
багаторічного вдосконалення спортсменів. Проте відзначимо, що у фізичній підготовте
юних футболістів на етапі початкової підготовки виявлено взаємозв’язки між результ
гнучкості (нахилу у сиді) та координаційних здібностей (біг до набивних м ’ячів) г =
Зафіксовано обернений взаємозв’язок між бистротою (біг на місці 10 с) та силою (стри:
довжину з місця) г = -0,41
Аналіз показників педагогічного тестування та кореляційної матриці вказує на ті
юних футболістів на етапі початкової підготовки рівень фізичної підготовленості є несе
ваний. Фізичні якості розвинулися здебільшого завдяки періодичним та несистемними :
вами у попередньому руховому досвіді. Крім того, підтверджується наявність складне
визначенні перспективності спортсменів за показниками фізичної підготовленості на
початкової підготовки.
Висновок
Для контролю фізичної підготовленості футболістів-початківців виділено: є і
1000 м (витривалість), біг 30 м з ходу, біг на місці за 10 с (бистрість), біг до пронумерч
м ’ячів, човниковий біг 3x10 (координацію), присідання за 20 с, стрибок у довжину з
(силу), нахил у сиді на гімнастичній лаві (гнучкість). Показники фізичних якостей для
болістів на ет апі початкової підготовки становлять у витривалості (біг на 1000 м - 4,3- бистрості (біг 30 м з ходу - 5,0±0,2 с; біг на місці за 10 с - 45±4,9 раз), гнучкість (впр:
гімнастичній лаві - 8,1±2,8 см), сила (присідання за 20 с - 24,1±1,2 раз; стрибок у дов
місця - 151,6±4,4 см), координація (біг до пронумерованих м ’ячів - 9,6±0,5 с; човникова
3x10 - 9,7±0,3 с) що відповідає рівню їх кваліфікації.
У фізичній підготовленості юних футболістів на етапі початкової підготовки в
взаємозв’язки між гнучкістю (нахил у сиді) й координаційними здібностями (біг до не'
м ’ячів) г = 0,43 та обернений взаємозв’язок між бистротою (біг на місці 10 с) і силою (>.
у довжину з місця) г = -0,41. У інших випадках істотних відомостей не виявлено.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з визначенням рівня технічне
товленості та складанням програми фізичної і технічної підготовки футболістів на етап
ткової підготовки з використанням спряженого методу тренування.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Марьян ПИТЫН, Назарий АРТЫМЬЮК
Львовский государственный университет физической культуры
Аннотация. В статье рассмотрены показатели физической подготовленности футбо
ла этапе начальной подготовки и их взаимосвязи. Установлено, что в физической под
лости юных футболистов на этапе начальной подготовки имеются взаимосвязи
гибкостью и координационными способностями и обратная взаимосвязь между быи силой. В других случаях существенных данных не обнаружено.
-ыючевые слова: юные футболисты, физическая подготовленность, взаимосвязи.
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notation. The article deals with the indexes o f physical efficiency o f footballers on the ini:: preparation and their correlation. It is set that in physical efficiency o f young footballers on
of preparation there are correlations between flexibility and coordinat ing capabilities
... rrelation between speed and strength. In other cases essential facts are not found.
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