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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У Навчальній програмі для молодших класів 

навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами 

рухової діяльності. Такий підхід дає змогу школярам опанувати основи 

рухових дій, які у подальшому можуть бути удосконалені у процесі занять з 

будь якого виду спорту. Програмою передбачено планування комплексних 

уроків, які включають різнопланові фізичні вправи, що впливає на 

підвищення зацікавленості школярів [44]. 

Фізичні якості у дітей у різні вікові періоди формуються гетерохронно. 

Діти віком 9-10 років знаходяться у сенситивному періоді для розвитку  

спритності і гнучкості [2, 52]. Тому на уроках фізичної культури обов’язково 

слід приділяти увагу розвитку саме цих якостей [61].  

На думку фахівців для футболіста найважливішими якостями є 

швидкість, координація рухів, сила, витривалість [40, 53, 56, 60, 70]. 

Координація рухів для футболіста – це перед усім можливість виконати 

технічну дію. Чим на вищому рівні знаходяться координаційні здібності 

футболіста, тим впевненіше він володіє м’ячем, керує своїм тілом [6, 16, 71]. 

Для удосконалення координаційних здібностей доцільно використовувати як 

специфічні вправи, так і неспецифічні [5]. При виборі методів навчання дітей 

9-10 років перевагу слід надавати ігровому методу у вигляді рухливих ігор та 

естафет [61].  

Виходячи з вищевикладеного ми припускаємо, що застосування ігрового 

методу навчання технічним прийомам з футболу на уроках фізичної культури 

– це ефективний метод засвоєння програмного матеріалу дітьми 4 класів.   
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Мета дослідження – встановити ефективність застосування ігрового 

методу навчання для вивчення технічних прийомів у футболі з школярами 4 

класів. 

Завдання дослідження:  

1. На основі аналізу літературних джерел проаналізувати особливості 

навчання дітей молодшого шкільного віку технічним діям у футболі. 

2. Внести авторські зміни, які передбачають застосування ігрового 

методу навчання технічним прийомам з футболу до програми  з 

фізичної культури для учнів 4 класів.  

3. Встановити рівень розвитку фізичних якостей у дітей 9-10 років. 

4. Дослідити ефективність експериментальної програми, яка 

передбачає застосування ігрового методу навчання технічним 

прийомам за динамікою показників фізичної та технічної 

підготовленості учнів 4 класів. 

Об'єкт дослідження фізична та технічна підготовленість учнів 4 класів 

чоловічої статі. 

Предмет дослідження вплив уроків фізичної культури із 

застосуванням ігрового методу навчання технічним прийомом з футболу на 

фізичну та технічну підготовленість учнів 4 класів чоловічої статі. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були 

використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 

даних наукових джерел; педагогічне спостереження; педагогічний 

експеримент; педагогічне тестування загальної фізичної підготовленості; 

педагогічне тестування спеціальної фізичної підготовленості; методи 

математичної статистики. 

Наукова новизна. 

Вперше досліджено ефективність застосування ігрового методу 

навчання при вивченні технічних прийомів з футболу на уроках фізичної 

культури які проводяться за оновленою навчальною програмою.  
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Доповнено дані про рівень розвитку фізичних якостей в учнів 4 класів 

чоловічої статі. 

Підтверджено ефективність ігрового методу навчання учнів 4 класів.  

Практична значущість роботи. Запропоновано програму фізичного 

виховання учнів 4 класів, яка сприяє удосконаленню технічної 

підготовленості з футболу. 

 Особистий внесок здобувача у виконання роботи. Здобувачем 

особисто обстежено 32 учні 4 класів: визначався вихідний рівень фізичної та 

технічної підготовленості з футболу та динаміка показників через 8 та 16 

тижнів зянять.  На основі відомостей,  представлених у науковій літературі та 

за результатами власних спостережень внесено авторські зміни до навчальної 

програми. Автор самостійно виконав обрахунки, статистичну обробку та 

узагальнення результатів дослідження. Заняття за експериментальними 

програмами проводили вчителі шкіл у яких проводили дослідження. 

Планування експерименту та вибір методів дослідження проводили спільно з 

науковим керівником.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз літературних джерел свідчить, що координація рухів для 

футболіста – це перед усім можливість виконати технічну дію. Чим на 

вищому рівні знаходяться координаційні здібності футболіста, тим 

впевненіше він володіє м’ячем, керує своїм тілом. Для удосконалення 

координаційних здібностей доцільно використовувати як специфічні вправи, 

так і неспецифічні. При виборі методів навчання дітей 9-10 років перевагу 

слід надавати ігровому методу у вигляді рухливих ігор та естафет. 

2. Встановлено рівень розвитку фізичних якостей учнів 4 класів по 

відношенню до «безпечного» рівня, який визначений Навчальною програмою 

з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Так на 

початку дослідження швидкісні здібності учнів знаходилися нижче 

«безпечного» рівня; витривалість – відповідала «безпечному» рівню; 

гнучкість – перевищувала «безпечний» рівень; силова витривалість – 

знаходилися нижче «безпечного» рівня; спритність – відповідала 

«безпечному» рівню; вибухова сила – перевищувала «безпечний» рівень. 

3. Уроки фізичної культури де при вивченні технічних прийомів з 

футболу застосовували ігровий метод навчання виявилися ефективнішими 

стосовно удосконалення технічної підготовленості учнів 4 класів.  

У групі де не застосовували ігровий метод навчання показники 

технічної підготовленості мали тенденцію до покращення, але за жодним 

тестом статистично достовірного підтвердження не зафіксовано.  

Впровадження у навчальний процес ігрового методу навчання серед 

показників технічної підготовленості викликало в учнів вірогідне зростання 

кількості точних ударів у зазначену частину воріт із відстані 5 м на 39,1 % (р 

< 0,05);  швидкості бігу з веденням м’яча на 6,8 % (р < 0,01); кількості разів 

жонглювання м’ячем на 88,2 % (р < 0,01). 
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4. Уроки фізичної культури де при вивченні технічних прийомів з 

футболу застосовували ігровий метод навчання виявилися ефективнішими 

стосовно удосконалення фізичної підготовленості учнів 4 класів.  

У групі де не застосовували ігровий метод навчання встановлено 

зростання лише вибухової сили на 5,4 % (р < 0,05). 

У групі де при вивченні технічних прийомів з футболу застосовували 

ігровий метод навчання встановлено зростання швидкості на 4,9 % (р < 0,05); 

спритності на 2,5 % (р < 0,01); вибухової сили на 5,2 % (р < 0,05). 

5. Під впливом занять за експериментальними програмами рівень 

розвитку більшості фізичних якостей не змінився, окрім швидкості яка до 

початку занять за програмами знаходилася нижче «безпечного» рівня, а по 

завершенню – перевищувала його в контрольній та експериментальній 

групах.  
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