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Анотації:

Розглянуто питання професійно-
прикладної фізичної підготовки 
студентів економічних спеціаль-
ностей з переважним викорис-
танням засобів футболу. Пода-
но методичні прийоми розвитку 
професійно важливих якостей 
майбутніх економістів. Визна-
чено доцільність застосування 
запропонованих методичних 
прийомів. Вдосконалено елек-
тивний компонент навчальної 
програми з фізичного виховання. 
Розроблено експериментальну 
професійно орієнтовану про-
граму психофізичної підготовки 
студентів. 

Маляр Э.И., Лебедь М.Р. Методические 
приемы развития профессионально важ-
ных качеств студентов экономических 
специальностей средствами футбола. 
Рассмотрены вопросы профессионально-
прикладной физической подготовки сту-
дентов экономических специальностей с 
преобладающим использованием средств 
футбола. Представлены методические при-
емы развития профессионально важных ка-
честв будущих экономистов. Определена це-
лесообразность применения предложенных 
методических приемов. Усовершенствован 
элективный компонент учебной программы 
по физическому воспитанию. Разработана 
экспериментальная профессионально ори-
ентированная программа психофизической 
подготовки студентов. 

Maliar E.I., Lebid M.R.  Methodical tech-
niques development of professionally 
important qualities of students of eco-
nomic specialities by tools of football. 
Questions are considered professionally-
applied physical preparation of students 
of economic specialities with the prevail-
ing use of facilities of football. The me-
thodical receptions of development of 
professionally important qualities of future 
economists are presented. Expedience 
of application of the offered methodical 
receptions is certain. The elective com-
ponent of on-line tutorial is improved on 
physical education. The experimental 
professionally oriented program of psy-
chophysical preparation of students is 
developed. 
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Вступ. 1

Необхідність впровадження професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) у навчаль-
ні програми фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) визначається головним 
чином тим, що час, затрачуваний на освоєння сучас-
них професій і досягнення професійної майстерності 
в них залежить не тільки від рівня функціональних 
можливостей організму та ступеню розвитку фізич-
них здібностей індивіда, а, насамперед, від рівня пси-
хофізичної підготовки майбутнього фахівця [5].

Аналіз літературних джерел і останніх  дисерта-
ційних досліджень говорить про доцільність створен-
ня експериментальних програм ППФП студентів ВНЗ 
на основі окремих спортивних спеціалізацій (баскет-
бол, ритмічна гімнастика, гандбол, боротьба, атле-
тична гімнастика, спортивне орієнтування) [4, 6, 10]. 
Однак, впровадження у навчально-виховний процес 
студентів ВНЗ вправ з футболу спрямовані, в осно-
вному, на підвищення рівня їхньої фізичної підготов-
леності [1, 3, 7, 9, 11]; відсутні навчальні технології з 
переважним використанням вправ з футболу для роз-
витку професійно важливих якостей (ПВЯ) майбутніх 
економістів.

Доцільність переважного використання засобів 
футболу у ППФП студентів економічних спеціальнос-
тей підтверджується наступним:

- футбол розвиває інтелектуальні, психологічні, 
психофізичні та рухові якості людини [8];

- систематичні заняття футболом розширюють 
функціональні можливості рухового апарату, нервової 
системи, вегетативних органів, вдосконалюються ко-
ординаційні та адаптаційні здібності [1, 11];

- футбол виховує у гравців такі важливі якості ха-
рактеру як воля, сміливість, ініціативність, рішучість, 
почуття колективізму;
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- футбол сприяє фізичному загартуванню, підви-
щенню опірності організму і розширенню адаптацій-
них можливостей, що також є вагомим фактором для 
розвитку стійкості до профшкідливостей у професій-
ній діяльності майбутніх економістів [2].

- футбол вимагає, щоб у кожного гравця були до-
бре розвинуті почуття відповідальності, взаєморозу-
міння, готовності до взаємодопомоги;

- футбол сприяє розвитку певних особливостей зо-
рових сприймань, спостережливості, уваги, уяви, мис-
лення, емоційної стійкості та вольових якостей [11].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні 

доцільності використання запропонованих методич-
них прийомів для розвитку професійно важливих 
якостей студентів економічних спеціальностей під час 
занять футболом.

Результати дослідження.
Для успішного розвитку ПВЯ майбутніх економіс-

тів при підборі адекватних засобів та методів пропо-
нується використовувати ряд методичних прийомів.

Для розвитку вольових якостей, сміливості та 
рішучості, наполегливості, емоційної стійкості, са-
мовіддачі у роботі використовуються такі методич-
ні прийоми: наявність у вправах елементів новизни, 
ризику; виконання вправ у несприятливих погодних 
умовах (дощ, сніг, мороз, вітер, спека); активна проти-
дія суперника під час виконання ігрових вправ; ство-
рення умов на заняттях, що максимально наближені 
до змагань; надання додаткового навантаження за 
неправильне виконання завдань (не забитий пеналь-
ті тощо); використання прихованої фори у рахунку у 
тренувальних іграх; збільшення часу тренувальних 
ігор.

Для розвитку дисциплінованості, сумлінності ви-
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користовуються різні види заохочень та покарань за 
дотримання чи порушення дисципліни; виховні за-
ходи (лекції, бесіди, перегляд ігор команд з високою 
дисципліною гри); наведення прикладів видатних 
футболістів з високою дисципліною на футбольному 
полі і у повсякденному житті; застосування методу 
колового тренування.

Для виховання чесності, справедливості та само-
критичності використовуємо перегляди матчів, де 
гравці проявляють саме ці якості; аналіз студентами 
дій арбітрів під час фіксації ними порушень правил, 
показу гравцям жовтих та червоних карток; самооцін-
ку своєї гри студентами під час бесід.

Для розвитку функцій уваги (обсяг, розподіл, пере-
ключення, концентрація, стійкість) та спостереж-
ливості використовуються такі методичні прийоми: 
зміна швидкості та напряму руху за раптово поданим 
сигналом; проведення навчальних ігор двома м’ячами; 
обмеження зорового або слухового контролю; персо-
нальна опіка.

Для розвитку працелюбності, стійкості до довго-
тривалої монотонної роботи використовуємо: збіль-
шення часу навчальних ігор; збільшення кількості по-
вторень виконання вправ та ігрових завдань; введення 
заохочень за довготривале ефективне виконання ігро-
вих вправ.

Для розвитку та вдосконалення функцій слухового 
та зорового аналізаторів використовуємо наступні 
методичні прийоми: обмеження зорового контролю; 
обмеження або виключення слухового контролю; до-
даткові орієнтири; різноманітні сигнальні подразни-
ки; використання зорових орієнтирів.

Для розвитку та вдосконалення функцій вестибу-
лярного аналізатора використовуються: зменшення 
та підвищення опори; рухому опору; різні умови на-
вколишнього середовища; виконання рухових дій в 
незвичних поєднаннях; зміна напрямку та амплітуди 
рухів; завдання по типу жонглювання (м’ячі різної 
ваги); зміна сили протидії суперника; дефіцит про-

стору і часу; елементи новизни; ускладнення дій до-
датковими рухами.

Для розвитку ініціативності та евристичних зді-
бностей використовуємо такі методичні прийоми: 
систематично залучаємо студентів до розробки так-
тичних планів на майбутні ігри; відзначення перед 
групою студентів, які у відповідальні моменти гри 
проявляють власну ініціативу, нестандартні дії, про-
являючи творчі здібності (взяття воріт 5 на 5, 3 на 3, 
3 на 2); застосування різних видів заохочень за прояв 
ініціативи під час гри, тренувань; виконання відпові-
дальних завдань малоініціативними студентами; залу-
чення студентів до розробок нестандартних, несподі-
ваних комбінацій, виконання стандартних положень.

Для розвитку продуктивності, аналітичності та 
оперативності мислення, кмітливості використову-
ються: скорочення часу на виконання ігрових вправ; 
гра на випередженні; зменшення кількості дотиків 
при тримання м’яча 5 на 5; 6 на 6; 7 на 7; відзначен-
ня і заохочення студентів за прийняття правильного 
рішення у нестандартних, складних ситуаціях за об-
межений час.

Для розвитку та вдосконалення функцій пам’яті 
використовуємо такі методичні прийоми: пере-
гляд матчів з метою запам’ятовування характерних 
техніко-тактичних дій суперника; виконання ігрових 
вправ з попереднього заняття по пам’яті, збільшення 
кількості повторень складних рухових завдань; аналіз 
проведених матчів через певний час (3-4 дні); відтво-
рення складних рухових завдань після прослухову-
вання; збільшення обсягу рухової пам’яті.

Використання в елективному компоненті навчаль-
ної програми фізичного виховання майбутніх еко-
номістів запропонованих методичних прийомів під 
час занять футболом (рис. 1) сприяло достовірним 
(р<0,05) позитивним зрушенням за всіма показника-
ми у студентів ЕГ (від 7,4 до 49,1%) на відміну від 
студентів КГ, у яких аналогічні зміни відбулися в меж-
ах від 0,4 до 7,3% і не були статистично підтверджені 

Рис. 1. Показники приросту психофізичної підготовленості студентів дослідних груп в кінці експерименту:
Примітка:
 1-функцональні резерви серця (індекс Руф’є); 2-показник уваги (В.П. Анфімов); 3-коефіцієнт точності 
(за формулами Г.М. Уіпла); 4-коефіцієнт розумової працездатності; 5-кількість оброблених знаків (В.П. 
Анфімов); 6-фізична працездатність(індекс Гарвардського степ-тесту); 7-короткочасна зорова пам’ять (метод 
Ю.І. Василенка); 8-обсяг, розподіл, переключення уваги (метод Шульте-Платонова); 9-рівень фізичної 
підготовленості (державні тести); 10-рівень соматичного здоров’я (за методикою Г.Л. Апанасенка).
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(р>0,05). 
Оскільки заняття в КГ та ЕГ відрізнялися лише за 

експериментальним чинником, то можна стверджува-
ти, що кращі результати студентів ЕГ зумовило засто-
сування у навчальному-виховному процесі спеціаль-
них методичних прийомів під час занять футболом.

Висновки. 
Порівняльний аналіз результатів констатувального 

та формувального експериментів підтвердив гіпотезу 
дослідження, що цілеспрямоване використання за-
пропонованих методичних прийомів під час занять 
футболом забезпечує не лише зміцнення здоров’я і 
покращення фізичної підготовленості студентів, але й 
формування професійно важливих якостей майбутніх 
економістів. 

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем підвищення рівня 
ППФП студентів ВНЗ економічного профілю.
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