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Анотація. В даній статті представлена розроблена і науково обґрунтована система методично-організаційних 
заходів для підготовки студентів політехнічних ВНЗ до виконання контрольних нормативів з футболу, 
визначено інтерес до занять з футболу студентів 1-5 курсів, проаналізовано рівень підготовленості. Аналіз 
результатів досліджень визначив динаміку середніх показників рівня технічної підготовленості з футболу. 
Анкетування показало перевагу футболу перед іншими ігровими видами спорту. 
Ключові слова: методично-організаційні аспекти, технічна підготовленість, студенти, футбол, контрольні 
нормативи. 
Аннотация. Десятников Г.О. Десятникова Н.В. Методически-организационные аспекты подготовки 
студентов политехнических вузов к выполнению контрольных нормативов по футболу. В статье 
разработана и научно обоснована система методически-организационных мер по подготовке студентов 
политехнических вузов к выполнению контрольных нормативов по футболу, определен интерес к занятиям по 
футболу студентов 1-5 курсов, проанализирован уровень подготовленности. Анализ результатов исследований 
определил динамику средних показателей уровня технической подготовленности по футболу. Анкетирование 
показало преимущество футбола перед другими игровыми видами спорта. 
Ключевые слова: методически-организационные аспекты, техническая подготовленность, студенты, футбол, 
контрольные нормативы. 
Annotation. Desdjatnikow G.O., Desjatnikowa N.W. The methodically-organizational aspects of preparation of 
students of polytechnic institutes of higher are to implementation of controls norms on football. In the article is 
developed the system of methodically-organizational measures is scientifically grounded on preparation of students of 
polytechnic institutes of higher to implementation of controls norms on football, interest is certain to employments on 
football of students 1-5 courses, the level of preparedness is analyzed. Analysis of results of researches has defined 
dynamics of average indices of a level of engineering readiness on football. Questioning has shown advantage of 
football before other game aspects of sports. 
Keywords: methodically-organizational aspects, technical preparedness, students, football, controls norms. 

 
Вступ.  
Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації", затверджена указом Президента 

України від 1 вересня 1998 р. Одним з напрямків здійснення цієї програми було прийняття Цільових 
комплексних програм розвитку футболу на 1997-2002 та 2003-2008 рр., най масштабнішим досягненням у 
реалізації яких стала активізація роботи з розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні. 

Аналізу літературних джерел, відносно проблем наших досліджень показав зв'язок роботи із важливими 
науковими програмами [3] та практичними завданнями [1,2,5]. Разом з тим, на сьогоднішній день, друковані 
праці розглядають, як правило, питання історії розвитку футболу, фізичну, тактичну, технічну та інші види 
підготовленості студентів. В теоретичних розробках, в основному, недостатньо вивчені проблеми навчального 
процесу зі студентами. Практично відсутні використання елементів футболу на заняттях фізичного виховання з 
метою підвищення рівня фізичного розвитку студентів. 

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького державного політехнічого університету ім. М. 
Остроградського. 

Формулювання цілей роботи.  
Ціль роботи - розробити і науково обґрунтувати систему методично-організаційних заходів для 

підготовки студентів політехнічних ВНЗ до виконання контрольних нормативів з футболу. 
Основними завданнями роботи є: 

1. Проаналізувати рівень підготовленості з футболу та інтересу до занять студентів 1-5 курсів. 
2. Розробити систему методично-організаційних заходів для підготовки студентів політехнічних ВНЗ до 

виконання контрольних нормативів з футболу. 
3. Експериментально перевірити запропоновану систему методично-організаційних заходів для досягнення 

належного рівня розвитку рухових якостей, функціональних можливостей систем організму для успішної 
здачі контрольних нормативів з футболу. 
Методи дослідження: 1. Аналіз науково-методичної літератури та програмно-нормативних документів. 

2. Анкетування. 3. Педагогічне спостереження. 4. Педагогічний експеримент. 5. Методи математичної 
статистики. 

Організація досліджень. З метою визначення рівня підготовленості з футболу та інтересу до занять 
проводили констатуючий експеримент. Дослідження передбачало анкетування студентів та застосування 
прийому навчальних контрольних нормативів технічної підготовленості з футболу, в яких взяли участь 
студенти-юнаки 1-5 курсів машинобудівних та автомобільних спеціальностей. Загальна кількість – 250 з 
вибіркою з 1-го курсу 55; 2-го – 50; 3-го – 58; 4-го – 47; 5-го - 40 студентів. 

Результати дослідження.  
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Анкетування проводили з метою визначення рівня популярності футболу у студентів машинобудівного 

та автомобільного факультетів. Студентам 1-5 курсів пропонували визначити, яким спортивним іграм з 
навчальної програми (волейбол, баскетбол, футбол) вони надають перевагу. Результати анкетування показали, 
що найбільшу перевагу студенти надають футболу (65%), 27% опитаних надають перевагу баскетболу і 8% 
опитаних цікавляться волейболом (рис. 1). 
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Рис. 1. Результати анкетування студентів 1-5 курсів. 
 

З метою визначення рівня технічної підготовленості з футболу проводили педагогічне тестування, що 
включало контрольні нормативи, запропоновані у навчальній програмі. 

Результати виконання контрольних нормативів оцінювали за рівнями компетентності, що визначені 
навчальною програмою. Рівень компетентності є одним з головних критеріїв у виставленні оцінки за виконання 
рухової дії. 

 Аналіз результатів досліджень середніх показників рівня технічної підготовленості з футболу показав, 
що студенти 1 курсу відповідають недостатньому – 1-му рівню, середній (2-й) рівень мають студенти 2-3-го 
курсу, достатній (3-й) рівень технічної підготовленості мають студенти 4-5-го курсу, 4-го рівня компетентності 
не мають студенти жодного курсу (рис. 2). 
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Рис. 2 Динаміка рівнів компетентності технічної підготовленості з футболу студентів 1-5 курсів 
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Результати досліджень дозволили спостерігати динаміку показників рівня технічної підготовленості, які 

знижуються з кожним наступним роком навчання. 
Аналіз змісту пріоритетного матеріалу з розділу "Футбол" виявив, що: 

• програма передбачає вивчення великої кількості технічних дій; 
• ставить високі вимоги до технічної підготовленості; 
• у програмі дано одне заняття на тиждень, а великий проміжок часу між заняттями і мала тривалість заняття 

ускладнює або унеможливлює формування рухової навички. 
Результати дослідження інтересу до занять футболом та результати виконання контрольних нормативів 

доводять необхідність упровадження додаткових занять для досягнення необхідного рівня технічної 
підготовленості з футболу студентів політехнічних ВНЗ та системи заходів для підвищення інтересу до занять 
футболом. 

В результаті проведення досліджень розроблено систему методико-організаційних заходів, спрямованих 
на підвищення рівня підготовленості з футболу. Вона передбачає дві групи заходів: 
1. Підвищення інтересу до занять футболом у студентів політехнічних ВНЗ. 
2. Заходи, спрямовані на підвищення рівня технічної підготовленості студентів з футболу. 

Інтерес до занять з футболу в дослідженні є засобом залучення студентів до систематичних і самостійних 
занять, що в кінцевому результаті підвищить рівень їхньої технічної підготовленості. Формування стійкого 
інтересу до систематичних і самостійних занять потребує цілеспрямованої та систематичної діяльності 
викладача, спрямованої на формування спеціальних знань, практичну діяльність, що проявляється у змагальній 
діяльності, створення позитивного емоційного фону через стимулювання. 

Для формування спеціальних знань були розроблені теми, які подавали у вигляді коротких повідомлень 
(2-4 хв.) на початку заняття або лекції, повідомлення, розповіді і т.д. Другий компонент у формуванні інтересу - 
змагання, які організовували між групами. Для формування стійкого інтересу ми використовували 
стимулювання, яке здійснювалося через похвалу, добру оцінку.  

Друга група заходів передбачала проведення додаткових форм занять. 
 З студентами під час експерименту проводили додаткові форми занять (години здоров'я, рухливі ігри) до 

яких входили: 
• зміст самостійних занять, рухливих ігор та годин здоров'я з елементами футболу; 
• вправи та ігри, спрямовані на вдосконалення технічної майстерності в умовах самостійних занять; 
• теми теоретичного матеріалу відповідно до навчальної програми для студентів. 

З метою перевірки ефективності розробленої системи методично-організаційних заходів для підготовки 
до складання контрольних нормативів з футболу серед студентів 1-5 курсів був проведений педагогічний 
експеримент. 

До експерименту студенти складали контрольні нормативи з розділу “Футбол” навчальної програми 
“Основи здоров'я і фізична культура”. 

 Результати досліджень виявили, що показники рівня технічної підготовленості з футболу студентів 
відповідають 1-му, 2-му та 3-му рівням компетенції (недостатній, середній та достатній) відповідно до вимог 
навчальної програми. Порівняльний аналіз результатів виконання контрольних нормативів до експерименту та 
результатів проведеного раніше констатуючого експерименту показав, що вони істотно не відрізняються (рис. 
3). 
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Рис. 3. Результати прийому контрольних нормативів з футболу (рівні компетентності) 
 

Після закінчення педагогічного експерименту студенти повторно складали контрольні нормативи. 
Результати дослідження показали, що застосування розроблених методико-організаційних заходів покращило 
результати технічної підготовленості з футболу, що математично підтверджено (рис.4). Математичний 
порівняльний аналіз результатів технічної підготовленості до експерименту та після експерименту показав, що 
результати після експерименту вірогідно покращилися t- розрахункове =2,069 (t- критерій =2,009 при р>0,05). 
Впровадження системи розроблених заходів позитивно вплинуло на рівень технічної підготовленості студентів. 
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Рис. 4. Результати виконання контрольних нормативів з розділу“Футбол” та їх оцінка 
 

Висновки.  
1. Як показав аналіз наукових програм з практичними завданнями, що на сьогоднішній день недостатньо 

вивчено проблему навчального процесу зі студентами ВНЗ з футболу. Пріоритетний матеріал навчальної 
програми “Основи здоров'я і фізична культура” з розділу "Футбол" виявив, що: 
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• програма пропонує для вивчення велику кількість технічних дій; 
• ставить високі вимоги до технічної підготовленості; 
• програма передбачає одне заняття на тиждень, а великий проміжок часу між заняттями і мала 

тривалість заняття ускладнює або унеможливлює формування рухової навички. 
2. Аналіз результатів досліджень визначив динаміку середніх показників рівня технічної підготовленості з 

футболу показав, що достатній (3-й) рівень технічної підготовленості мають студенти 4-5 курсу, у 
студентів 2-3 курсу – середній (2-й) рівень, а у студентів 1 курсу знижуються і відповідають найнижчому, 
недостатньому рівню компетенції - 1-му. Анкетування показало перевагу футболу перед іншими ігровими 
видами спорту. 

3. Необхідність упровадження додаткових занять для досягнення необхідного рівня технічної підготовленості 
з футболу студентів. 

4. Проведення розроблених методико-організаційних заходів значно покращило результати технічної 
підготовленості з футболу. Математичний порівняльний аналіз результатів технічної підготовленості до 
експерименту та після експерименту показав, що результати після експерименту вірогідно покращився. 
Результати досліджень розробленої системи методико-організаційних заходів спрямовані на покращення 
рівня підготовленості студентів. 

5. Розроблена система заходів дозволить оптимізувати процес підготовки студентів політехнічних ВНЗ до 
складання контрольних нормативів з футболу. 

 В подальшому будуть розглянуті або розроблені показники контрольних нормативів з урахуванням 
специфіки професійної діяльності студентів. 

Список використаних джерел 
1. Бондарчук Н.Я. Показники фізичного розвитку студентів Ужгородського національного університету з 

різних біогеохімічних зон Закарпаття //Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Київ, 2004. - 
№2С. -84-87.  

2. Гриндлер К., Пальке Х., Хеммо Х. Физическая подготовка футболистов: Москва, «Физкультура и спорт», 
1976 г. – 231 с.  

3. Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного 
виховання: Автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02./НУФВСУ. – К., 2007. – 
21-22 с.  

4. Поличкин М.С., Вычичин В.А. Футбол: Москва. Физкультура, образование и наука, 1999 г. – 254 с. 
5. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. Видавництво НУФВСУ «Олімпійська 

література», 2005 г. – 295 с. 
6. Суркіс Г.М., Кремень В.Г., Цибух В.І., Блаттер Й.С. Договір про співробітництво між Федерацією та 

Міністерством освіти і науки України від 24.03.01. м.Київ. 
7. Тюленьков С. Ю., Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки. М.: Терра-Спорт, 2000 г. – 86 с. 
8. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України 1-2, 3-4 рівнів 

акредитації. – Київ, 2003 г. 
Надійшла до редакції 23.04.2008р. 

 


