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Анотації:
Мета дослідження – експеримен-
тально апробувати програму з 
розвитку витривалості у хлопців у 
процесі занять з футболу. У екс-
перименті брали участь хлопці 
13-14 років  в кількості  98 учнів. 
Під час педагогічного експери-
менту було удосконалено і ак-
тивізовано сучасну організацію 
роботи шкільної секції з футболу 
двома чинниками: зміною змісту 
програми роботи секції з фут-
болу; удосконаленням старих  
методик з фізичного виховання. 
Розглянуто динаміку витрива-
лості хлопців через дослідження 
морфо-функціональних показни-
ків, соматичного здоров’я та їх 
співставлення в контрольній та 
експериментальній групах. Дове-
дено ефективність впровадженої 
програми в позаурочну форму на-
вчання. Наведено рекомендації 
щодо застосування засобів фут-
болу для виховання витривалості 
на уроках фізичної культури. 
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болом. В эксперименте принимали участие 
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было усовершенствованно и активизирова-
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сопоставления в контрольной и эксперимен-
тальной группах. Доказана эффективность 
внедренной программы во внеурочную фор-
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ческой культуры. 
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Вступ. 1

Сучасні умови життя пред’являють значні вимоги 
до прояву стійкості працездатності впродовж трива-
лого часу. Разом з тим, на даний час різко знизилась 
рухова активність підлітків, що негативно вплинуло 
на прояви їх витривалості.

Приходченко К.І. [6] стверджує, що суть функці-
ональних проявів витривалості у школярів найбільш 
чітко відображаються індивідуальним співвідношен-
ням компонентів функціональних можливостей ае-
робної і анаеробної потужності, рухливості, стійкості 
та економічності функціональних потенціалів.

На даний час не сформований єдиний підхід до 
питання розвитку витривалості та вибору критері-
їв оцінки ефективності різних методів її тренування 
на різних етапах фізичної підготовки школярів. Між 
тим, як недостатня, так і надмірна рухова активність 
негативно впливає на кардіо-респіраторну систему 
організму школярів. У цьому зв’язку залишаються не-
достатньо розробленими питання, які відносяться до 
визначення оптимальних навантажень при розвитку 
витривалості школярів.

Дані досвіду роботи передових шкіл і аналіз 
науково-методичної літератури дозволяють конста-
тувати те, що з’являється необхідність запроваджен-
ня вправ на витривалість у зміст позаурочних занять, 
оскільки застосування їх тільки на уроках фізичної 
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культури не дає бажаного результату. А.Г.Железняков 
експериментально довів, що найкращий приріст ви-
тривалості спостерігається у віці 13-14 років при ак-
тивному впровадженні бігових вправ [5]. 

Однією з таких форм покращення витривалості, 
а разом з тим підвищення рівня фізичної підготовле-
ності можуть бути систематичні заняття у шкільній 
секції з футболу [2, 3, 4, ].

Вище вказане дає підставу стверджувати, що на 
сьогодні існує потреба в створені ефективної про-
грами з удосконалення витривалості з подальшим об-
ґрунтування дозованих оптимальних навантажень в 
процесі занять з футболу в позаурочний час.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – експериментально апробува-

ти програму з розвитку витривалості у хлопців 13-14 
років у процесі занять з футболу.

Завдання дослідження: 
1. Встановити дієвість експериментальної програми  на 

морфо-функціональні показники хлопців 13-14 років. 
2. Визначити ефективність експериментальної про-

грами на рівень соматичного здоров’я хлопців  13-
14 років. 

3. Вивчити спроможність програми, покращити рівень 
розвитку витривалості хлопців 13-14 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-

гальнення даних науково-методичної літератури; пе-
дагогічні спостереження; педагогічний експеримент; 
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тестування; медико-біологічні методи; методи мате-
матичної статистики.

Організація дослідження. У експерименті брали 
участь хлопці 13-14 років  Чагівської  ЗОШ в кількості  
98 учнів, з яких 46 учнів експериментальної групи 
(ЕГ) і 52 учнів контрольної групи (КГ). Педагогічний 
експеримент проводився на протязі навчального року 
(з вересня по квітень включно 2011 року).

Результати дослідження. 
Під час педагогічного експерименту було 

удосконалено і активізовано сучасну організацію 
роботи шкільної секції з футболу двома чинниками:

зміною змісту програми роботи секції з футболу;• 
удосконаленням старих  методик з фізичного виховання.• 

В організації навчально-тренувального процесу з 
футболу ми використовували індивідуальний підхід, 
елементи «колового тренування», та інші педагогіч-
ні прийоми і засоби, які сприяють підвищенню рівня 
фізичної підготовленості. Було помічено, що під час 
розвитку витривалості доцільніше використовувати 
спортивні та рухливі ігри, які дозволяють підвищити 
ефективність програми. Тому  під час заняття 35-40 % 
часу відводилося на розвиток загальної витривалос-
ті, 20-25 % – швидкісно-силовим здібностям, 13-15 % 
– силі, 15-20 % – координаційним здібностям та 5-10 
% – релаксаційним заходам. Тобто спостерігається ви-
біркова направленість на розвиток витривалості. 

Величина фізичного навантаження при проведен-
ні занять, спрямованих на розвиток витривалості за-
собами футболу, регулювалася: кількістю повторень; 
характером вправ; тривалістю вправ та інтервалами 
відпочинку; темпом руху; складністю фізичних вправ; 
та емоційною насиченістю.

Порівняльний аналіз вихідних і кінцевих даних 
педагогічного експерименту під час розвитку витри-
валості засобами футболу показав, що за період екс-
перименту не спостерігаються істотні зміни у морфо-
функціональному розвитку хлопців13- 14 років. 

За абсолютними даними хлопці КГ в переважній 
більшості незначно відстають від одноліток із ЕГ (Р> 
0,05).

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) становить аналогіч-
ну картину. Зовнішнє дихання, як основний показник 
ЖЄЛ, найбільш активно реагує на зовнішній вплив, а 
в нашому випадку: на дію фізичних навантажень.

Для характеристики функціонального стану учнів 
після основного експерименту були взяті показники 
ЧСС, результати відображені в таблиці 2.

Виявлено досить широкий діапазон індивідуаль-
них коливань показників ЧСС під час основного пе-
дагогічного експерименту фізичного стану школярів 
експериментальної та контрольної групи в усіх умо-
вах, що зумовлено функціональними можливостями 
серцево-судинної та дихальної системи, особливос-

Таблиця 1
Зміни в показниках морфо-функціонального розвитку школярів 13-14 років  

за період основного педагогічного експерименту

Показники морфо-функціонального
 стану Групи Етапи

дослід ± S Р

Довжина тіла
(см)

КГ ВД 156,89 ± 1,34
> 0,05КД 156,9 ± 1,21

ЕГ ВД 163,70 ± 1,69
> 0,05КД 164,72 ± 1,39

Маса тіла
(кг)

КГ ВД 49,11 ± 2,27
> 0,05КД 48.2 ± 3,13

ЕГ ВД 53,45 ± 2,63
> 0,05КД 50,32 ± 5,32

Окружність грудної клітки
(см)

КГ ВД 85,4  ± 3,62
> 0,05КД 86,2  ± 2,31

ЕГ ВД 82,3  ± 3,41 < 0,05КД 87,4  ± 3,65

Частота серцевих скорочень
(уд./хв)

КГ ВД 91,0 ± 2,22 > 0,05КД 87,3 ± 1,68

ЕГ ВД 89,18 ± 1,94 < 0,05КД 82,95 ± 4,37

Артеріальний систолічний тиск (мм 
рт. ст.)

КГ ВД 125,0     ± 2,93 > 0,05КД 120,5     ± 5,34

ЕГ ВД 122,73  ± 0,79 > 0,05КД 115,82  ± 4,71

Артеріальний діастолічний тиск (мм 
рт. ст.)

КГ ВД 80,0   ± 1,18 > 0,05КД 79,5  ± 2,68

ЕГ ВД 83,55    ± 1,29 > 0,05КД 80,82    ± 3,64
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Таблиця 2.
Динаміка ЧСС у школярів експериментальної та контрольної групи в період основного педагогічного експери-

менту, уд/хв.

Групи
Умови

Спокій
х ± S

Навантаження
х ± S

Відновлення
х ± S

ЕГ 82,95 ± 4,37 136,45 ± 8,4 * 84,2 ± 4,3 *

КГ 87,3 ± 1,68 162,0 ± 5,3 * 99,7 ± 3,6 

Примітка:  * у порівнянні з вихідним рівнем  –  р < 0,05.

Таблиця 3 
Динаміка окремих показників соматичного здоров’я школярів в період основного педагогічного експерименту

Показники соматичного 
здоров’я Групи n Дані х ± S р

Життєвий індекс, мл/кг

ЕГ 26
ВД 54,45   0,48

< 0,001
КД 58,62   0,38

КГ 24
ВД 54,88   0,52

> 0,05
КД 56,07   0,48

Силовий індекс, %

ЕГ 26
ВД 65,18   0,39

< 0,001
КД 71,13   0,42

КГ 24
ВД 66,78   0,52

> 0,05
КД 68,23   0,51

Індекс Робінсона,
ум. од.

ЕГ 26
ВД 93,12   0,46

< 0,001КД 96,58   0,41

КГ 24
ВД 94,08   0,63

> 0,05
КД 95,24   0,47

Індекс пропорційності, см

ЕГ 26
ВД - 5,53   0,21

< 0,001
КД 2,74     0,26

КГ 24
ВД - 4,89   0,34

> 0,05
КД 4,25     0,29

Показник міцності статури, 
см/кг

ЕГ 26
ВД 28,32   0,37

< 0,001
КД 32,45   0,52

КГ 24
ВД 28,66   0,51

> 0,05
КД 29,14  0,46

Таблиця 4
Динаміка витривалості школярів 14 років за період основного педагогічного експерименту

Динаміка розвитку витривалості Групи Експеримент х ± S Р

Біг 2000 м, хв.

КГ
констатуючий 10,6 ± 0,04

< 0,001
формуючий 10,1 ± 0,03

ЕГ
констатуючий 11,07 ± 1,01

> 0,05
формуючий 10,9  ±  0,21
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тями фізичного розвитку, обсягом рухової активності, 
рівнем фізичної підготовленості та психічним станом 
кожного обстежуваного.

Для об’єктивної оцінки впливу експериментальної 
програми на стан здоров’я хлопців було проведено 
повторне обстеження й оцінка показників соматично-
го здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенка [1]. Як було 
зазначено раніше, у морфо-функціональному стані за 
більшістю показників суттєвих відмінностей не від-
булося. 

Як свідчать дані табл.3, вірогідні зміни відбулися 
під впливом експериментальної програми в обсязі ру-
хової активності і фізичній підготовленості хлопців 
ЕГ та позитивно вплинули на їх соматичне здоров’я: 
за показником життєвого індексу результати покра-
щилися на 3,17 мл/кг, за силовим індексом – на 3,95%, 
за індексом Робінсона – на 3,46 ум. од., за  індексом  
пропорційності – на  7,21 см і а показником міцності 
статури – на 4,13 см/кг. У всіх випадках рівень вірогід-
ності – Р < 0,001. Результати відображені в таблиці 3.

Аналіз отриманих результатів показав, що у ЕГ се-
редній рівень кількісних показників стану соматичного 
здоров’я з 26,8 % зріс до 30,2 %; нижчий від середньо-
го від 56,4 % до 59,3; а низький з 16,6 % до 10,5. У 
контрольній групі (КГ) також виявлені зміни. Але вони 
виражені в меншій мірі. Таким чином, з упевненістю 
можу констатувати, що запропоновані форми, засоби і 
методи експериментальної програми виявилися досить 
ефективними і їх можна запропонувати для впрова-
дження у практику фізичного виховання школярів.

Впровадження експериментальної програми в 
значній мірі позитивно вплинуло на розвиток загаль-
ної витривалості хлопців 13-14 років. Для перевірки 
ефективності методики розвитку витривалості в кінці 
основного педагогічного експерименту повторно про-
вів тестування, результати які подані в таблиці 4.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що в порів-
нянні з вихідними даними хлопців, які займаються в 
спортивній секції з футболу, час пробігання з бігу 2000 
м у експериментальній групі зменшився на 0,17 хви-
лин, в той час як у контрольній групі тільки на 0,05 хв.

Висновки
Під впливом експериментальної програми, в осно-

ві якої були застосовані засоби футболу, відбулися по-
зитивні зміни у соматичному здоров’я хлопців ЕГ: за 
показником життєвого індексу результати покращи-
лися на 3,17 мл/кг, за силовим індексом – на 3,95%, за 
індексом Робінсона  3,46 ум. од., за  індексом  пропо-
рційності  – на  7,21 см і за показником міцності стату-
ри – на 4,13 см/кг. У всіх випадках рівень вірогідності 
– Р < 0,001.В контрольній групі теж відбулися пози-
тивні зміни, але величина їх незначна – Р  > 0,05).

Хлопців експериментальній групі з бігу на 2000 м 
виявлено покращення часу пробігання на 2000 м 0,5 
хв. (Р < 0,001), в той час як у контрольній групі всього 
лише 0,17 (Р > 0,05).

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем застосування засо-
бів футболу у вихованні витривалості під час уроків 
фізичної культури. 
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