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ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА ФУТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ 

КОМАНДИ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Анотація. Розглянуто способи оптимізації швидкісно-силової 

підготовки на основі індивідуалізації параметрів навантаження для тренерів 
студентських футбольних команд. 

Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, студенти, 
індивідуальні навантаження, футбол, фізичні якості. 
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Аннотация: Рассмотрены способы оптимизации скоростно-силовой 
подготовки на основе индивидуализации параметров нагрузки для 
тренеров студенческих футбольных команд.  
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SPEED AND POWERFUL TRAINING OF STUDENT FOOTBALLS TEAM WITH 

ACCOUNT OF INDIVIDUAL LOAD PARAMETERS 
 

Abstract: Methods of optimization of speed-strength training on the basis of 
individualization of load parameters for coaches of student football teams are 
considered. 

Keywords: speed-strength training, students, individual workloads, football, 
physical qualities. 

 
Аналіз літератури свідчить про те, що в сучасних умовах футболу 

рівень швидкісно-силової підготовленості гравців набуває особливо високу 
значимість. Відповідна підготовленість гравців повинна відповідати високій 
інтенсивності і атлетичності сучасного футболу (Г.А. Лісенчук, 2003;  
В.Н. Селуянов, С.К. Сарсанія, К.С. Сарсанія, 2004). Чим вище рівень 
швидкісно-силової підготовки футболістів, тим краще можливість довільного 
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управління м'язовими зусиллями в короткі інтервали часу особливо в інтервалі 
близько 200 мс, що надзвичайно важливо у футболі (Н.М. Люкшінов, 2006). 

Отримав останнім часом значну популярність студентський футбол 
значно відрізняється від футболу професійного рівня. У теорії і практиці 
практично відсутні чіткі науково обґрунтовані вказівки по методиці здійснення 
швидкісно-силової підготовки в студентському футболі. При розробці програм 
розвитку, вдосконалення і підтримки рівня швидкісно-силової підготовки у 
футболістів студентського віку необхідно враховувати ряд особливостей, що 
стосуються неоднорідності фізичної та технічної підготовленості гравців, що 
вже сформувалася раніше стилю гри і амплуа гравця, режиму життєдіяльності 
студентів, умов для тренувань і підготовки до змагань, а також вікові 
особливості футболістів. 

Популярність футболу в студентському віці змушує приділити особливу 
увагу специфіці процесу спортивної підготовки, так як найчастіше, крім 
тренувальних і змагальних навантажень студент повинен виконувати великий 
обсяг навчальної діяльності. Крім того, ситуація ускладнюється ще й тим, що 
стаж спортсменів в студентському футболі різний, рівень підготовленості не 
однаковий. Найчастіше в команду збираються гравці, що мають різний 
спортивний досвід і рівень кваліфікації. Все це не дозволяє уніфікувати процес 
підготовки, а вимагає більш індивідуалізованого підходу. Мета дослідження 
полягає в теоретичному та експериментальному обґрунтуванні програми, 
спрямованої на оптимізацію швидкісно-силової підготовки на підготовчому 
етапі річного циклу на основі індивідуалізації параметрів навантаження 
футболістів студентської команди 

Відповідно до поставленої мети в процесі дослідження вирішувалися 
наступні завдання: 

1. Визначити оптимальне співвідношення загальних і спеціальних 
вправ в процесі вдосконалення швидкісно-силових здібностей у футболістів 
студентського віку на підготовчому етапі річного циклу підготовки. 

2. Розробити і обґрунтувати теоретичні та методичні аспекти програми, 
спрямованої на вдосконалення швидкісно-силових здібностей футболістів-
студентів з урахуванням амплуа гравця. 

3. Розробити практичні рекомендації щодо способів оптимізації 
швидкісно-силової підготовки на основі індивідуалізації параметрів 
навантаження для тренерів студентських футбольних команд. 

Гіпотеза дослідження. Передбачалося що система побудови 
тренувальних навантажень із застосуванням оптимального співвідношення 
базових і специфічних вправ, що дозволяє досягти оптимізації швидкісно-
силової підготовки футболістів студентського віку, повинна будуватися на 
основі врахування амплуа гравця, рівня його фізичної підготовленості. 

Основні дослідження проводилися протягом трьох років з 2015 по 2018 
рік на базі студентської збірної команди з футболу НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» м. Києва. 

Розроблена програма розвитку швидкісно-силових якостей складається 
з 2 частин тести і навчальної. Тести - частина програми, включає в себе ряд 
тестів, які оцінюють рівень розвитку швидкісно-силових якостей футболістів. 
Навчальна частина програми включає в себе наступні неспецифічні для 
футболу засоби: присідання з обтяженням (гантелі, набивні м'ячі, мішечки з 
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піском, диск від штанги, штанга вагою від 40 до 70% до ваги спортсмена) з 
наступним швидким випрямленням. Підскоки і стрибки після присідаючи без 
обтяження і з обтяженням, стрибки на одній або на двох ногах з просуванням, 
з подоланням перешкод, то ж з обтяженням. 

Стрибки по сходах з максимальною швидкістю, стрибки в глибину, 
зістрибування (висота 40-80см) з подальшим стрибком вгору або ривком, 
естафета з елементами бігу, стрибків, перенесення важких предметів. 

Специфічними засобами, включеними в програму, стали: вкидання 
футбольного і набивного м'яча на дальність; кидки набивного м'яча на 
дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед; удар по м'ячу ногою і 
головою на силу в тренувальну стінку, ворота; удари на дальність; боротьба 
за м'яч. 

Застосування такого великого числа різноманітних вправ не випадково. 
Незважаючи на те, що гра в футбол робить багатобічна вплив на футболістів, 
впливає на деякі прояви їх фізичних якостей і здібностей, в тому числі 
швидкісно-силових, виявляється недостатнім. Наприклад, гра або ігрові 
вправи роблять недостатній вплив на розвиток деяких проявів швидкісно-
силових якостей (наприклад, стрибучості). Тому крім спеціалізованих 
футбольних вправ тренери, які працюють з професійними футболістами, 
використовують неспецифічні вправи на тренажерах, біг, різні види стрибкових 
вправ, біг в підйом, біг під ухил і т.д.  

Необхідно відзначити ще один важливий момент: в неспецифічних 
вправах легко дозувати навантаження, в той час як в футбольних вправах це 
зробити набагато важче. В даний час серед практиків і теоретиків в області 
футболу немає єдиної думки з приводу оптимального співвідношення базових 
і специфічних вправ на різних етапах річного циклу підготовки футболістів. На 
думку правильним буде таке використання тренувальних засобів, коли 
потенційні можливості, що формуються неспецифічними вправами, будуть 
підвищуватися і реалізовуватися за допомогою специфічних вправ. 

Таким чином, на кожному етапі підготовки перед тренером стоїть 
наступне завдання: як знайти оптимальне співвідношення обсягів специфічних 
і неспецифічних вправ, спрямованих на розвиток або підтримання рівня 
швидкісно-силової підготовленості. Чисельно таке співвідношення може бути 
представлено у вигляді коефіцієнта специфічності навантаження. Він 
розраховується, як співвідношення часу, витраченого на виконання 
футбольних (специфічних) вправ до загального часу тренування  

При розробці програми для вдосконалення швидкісно-силових 
здібностей у футболістів студентської команди ми припустили, що необхідно 
більше уваги приділити специфічним вправ у порівнянні з загальноприйнятими 
підходами. З огляду на той факт, що при створенні футбольної команди 
студентів змагальний результат потрібно показати практично відразу, без 
тривалої багаторічної підготовки, не представляється можливим багато часу 
відводити на загально-фізичної підготовленість спортсменів на шкоду 
спеціальної підготовленості. У педагогічному експерименті з перевірки 
ефективності розробленої програми в контрольній групі базовим засобам 
розвитку швидкісно-силових якостей відводилося значно більше часу, ніж 
специфічним: відповідно - 55% і 45%, в експериментальній групі це 
співвідношення склало 70% і 30%. 
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Крім того, в процесі тренування за розробленою програмою 
враховувався той факт, що частина гравців мала спочатку низький рівень 
швидкісно-силових здібностей. Щоб нівелювати цю проблему ми 
застосовували прийоми індивідуалізації навантаження. Тим спортсменам, у 
кого був низький рівень стрибкової підготовленості в індивідуальному порядку 
додавалася навантаження (20 хвилин від тренування), що складається з 
стрибкових вправ загальної спрямованості (вистрибування вгору, стрибки в 
довжину, потрійний стрибок, стрибки з обтяженням і т.д.). 

Відмінність експериментальної групи від контрольної полягає в тому, 
що було акцентовано увагу на амплуа гравців (захисники і нападники) і на 
підставі цього була запропонована програма для розвитку швидкісно-силових 
якостей. Здійснювалося це за допомогою внутрішньо-групового 
диференціювання. Тобто в процесі виконання ряду вправ (спеціального 
характеру) група ділилася на дві частини: захисники і нападники. Для кожної з 
цих двох груп застосовувалися спеціальні вправи швидкісно-силового 
характеру. У групі нападників переважали спеціальні вправи, пов'язані з 
виконанням коротких прискорень з веденням м'яча, обводка, фінти, передачі 
різної дальності, удари в різні квадрати воріт, різні комбінації цих дій. У групі 
захисників і півзахисників давалися вправи, пов'язані з боротьбою за м'яч, 
довгі передачі, комбінації цих дій. Вихованню швидкісно-силових якостей в 
експериментальній групі, було присвячено 3 тренування в тиждень протягом 
півтора місяців і займали вони 35% загального часу тренувального заняття. Ці 
вправи проводились в основній частині заняття, де застосовувалися такі 
методи: повторний, інтервальний, повторно-серійний, до і після застосування 
розробленого нами комплексу в експериментальній групі застосовували 
вправи, спрямовані на вдосконалення координаційних здібностей і гнучкості. 
Причому координаційні здібності удосконалювалися в підготовчій частині 
тренувального заняття, тому що Процес вдосконалення даного виду 
здібностей не здійснюється на тлі втоми, а гнучкість удосконалювалася в 
заключній частині. Способи організації тренувальних занять були кругової і 
потоковий. проведений експеримент свідчить про ефективність розробленої 
програми вдосконалення швидкісно-силової підготовленості у футболістів 
студентського віку з урахуванням ігрового амплуа. В експериментальній групі, 
яка займалася за розробленою методикою, за більшістю тестів відбулися 
достовірні позитивні зміни результатів. Найбільші прирости спостерігалися в 
спеціальних тестах, що цілком зрозуміло, тому що методика була побудована 
з переважанням спеціальних вправ над базовими. ЕГ в порівнянні з КГ стався і 
за результатами базових тестів (бігових, стрибкових), що свідчить про 
ефективність підібраних вправ і в цьому напрямку. Отримані в ході 
дослідження результати дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Спеціфікой процесу підготовки студентської футбольної команди є: 
необхідність швидкого досягнення змагального результату, різний рівень 
загальної та спеціальної підготовленості гравців (різний спортивний стаж і 
рівень кваліфікації), який сформувався раніше амплуа гравців, необхідність 
врахування режиму життєдіяльності та віку студентів. 

2. Враховуючі специфіку підготовки студентської футбольної команди і 
необхідність швидкого досягнення змагального результату, минаючи 
багаторічну тренувальну підготовку, оптимальним співвідношенням базових і 
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спеціальних вправ при вдосконаленні швидкісно-силових здібностей в 
підготовчому періоді є 20 і 80% відповідно. 

3. Процесси швидкісно-силової підготовки футболістів студентської 
команди стає більш ефективним за умови здійснення внутрішньо-групового 
диференціювання на основі врахування амплуа гравців. Внутрішньо-групове 
диференціювання з урахуванням амплуа доцільно застосовувати під час 
застосування спеціальних швидкісно-силових вправ. 

4. У процесі швидкісно-силової підготовки студентської футбольної 
команди необхідно застосовувати прийоми індивідуалізації навантаження, 
спираючись на вихідний рівень фізичних кондицій кожного гравця. 

Процес спеціальної швидкісно-силової підготовки футболістів 
студентських команд розглядається як спеціалізована функція цілісного 
процесу тренування, в основу якого покладено досягнення планованого 
результату. Рівень швидкісно-силової підготовки спортсменів у різні періоди 
підготовки піддається складним структурним перебудовам. 

Внаслідок цього при оцінці рівня швидкісно-силової підготовленості 
футболістів на кожному конкретному етапі необхідно орієнтуватися на свій, 
специфічний для даного періоду тренування, тренувальний комплекс. Під 
таким комплексом, розуміється мінімізований набір найбільш ефективних 
засобів тренування та їх співвідношення, необхідних для вирішення 
поставленого завдання, з високим ступенем ймовірності досягнення успіху. 
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