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Вступ.  
Проблема підготовки 

висококваліфікованого резерву для професійного 

футболу в теперішній час стає все більш 

актуальною. Саме на етапі поглибленої 

спеціалізації управлінню розвитком адаптації, 

функціональною підготовленістю, оптимізацією 

тренувального процесу юних футболістів 

повинна приділятися особлива увага. Цей етап 

багаторічної спортивної підготовки співпадає з 

могутніми онтогенетичними процесами, 

початком прояву індивідуальних особливостей 

механізмів регуляції функцій і процесів адаптації, 

на основі яких, зокрема, визначається ігрова 

спеціалізація юних футболістів. У зв'язку з цим, 

вивчення структури функціональної 

підготовленості юних футболістів у зв'язку з 

віковими особливостями і специфікою ігрової 

діяльності, розробка методичних підходів до 

диференційованого, у зв'язку з ігровим амплуа, 

застосуванню в тренуванні додаткових 

ергогенічних засобів є актуальним завданням. 

Мета дослідження – вивчити особливості 

функціональної підготовленості і розробити 

методичні підходи до цілеспрямованого 

використання ергогенічних засобів в тренуванні 

юних футболістів на етапі поглибленої 

спеціалізації в залежності від ігрового амплуа. 

Завдання дос лідження: 

1. Вивчити структуру і рівень 

функціональної підготовленості юних 

футболістів різних ігрових амплуа на етапі 

поглибленої спеціалізації. 

2. Обгрунтуваті модельні тренувальні 

мікроцикли для підвищення функціональних 

можливостей юних футболістів у відповідність з 

їх ігровим амплуа на основі диференційованого 

використання ергогенічних засобів. 

3. Експеріментально перевірити 

ефективність індивідуалізації функціональної  

підготовки на основі диференційованого 

застосування ергогенічних засобів відповідно до 

ігрового амплуа юних футболістів. 

Методи дослідження.  Аналіз і 

узагальнення даних науково-методичної 

літератури, визначення показників фізичного 

розвитку, тестування функціональної 

підготовленості, педагогічні спостереження і 

педагогічний експеримент, методи математичної 

статистики. 

Результати дослідження. Порівнювання 

показників фізичного розвитку (довжина і маса 

тіла), показало, що по цих параметрах польові 

гравці практично не відрізняються один від 

одного. В той же час воротарі мають статистично 

достовірний, вищий рівень цих показників. 

Анотація. Мета – вивчити особливості функціональної підготовленості і розробити методичні 
підходи до цілеспрямованого використання ергогенічних засобів в тренуванні юних футболістів на етапі 
поглибленої спеціалізації в залежності від ігрового амплуа. Показано, що диференційоване, у відповідністю 
з ігровою спеціалізацією, використання додаткових ергогенічних засобів у вигляді дихальних вправ і 
дозованої гіповентиляції, в тренуванні юних футболістів сприяє посиленню тренувального ефекту від 
застосування звичайних тренувальних дій (фізичних вправ) і дозволяє забезпечити більш виражений 
акцентований і цілеспрямований розвиток домінантних для кожного ігрового амплуа компонентів 
функціональної підготовленості. 
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Нападаючі по швидкісних можливостях 

істотно перевершують представників всіх інших 

ігрових амплуа. Півзахисники і захисники, 

навпаки, мають нижчі показники швидкості. 

Рівень швидкісної витривалості відносно вищий 

у нападаючих і півзахисників на відміну від 

захисників і воротарів. 

Найбільші величини аеробної 

витривалості спостерігаються у захисників і 

півзахисників, декілька менший рівень 

спостерігається у нападаючих. Найнижчий 

рівень, в порівнянні з польовими гравцями, 

зареєстрований у воротарів. 

Швидкісно-силові можливості у 

нападаючих і півзахисників знаходяться на 

одному рівні. Захисники мають найменший 

показник, тоді як воротарі – найбільший рівень 

даного показника рухового компоненту 

функціональної підготовленості. 

Аналіз середніх величин фізичної 

працездатності і максимальної аеробної 

продуктивності показав їх статистично значне 

переважання у півзахисників і захисників. 

Юні футболісти 13-15 років різних 

ігрових амплуа розрізняються по ряду параметрів 

серцево-судинної і дихальної систем і по 

стійкості до гіпоксії.  

Аналіз кореляційних зв'язків показників 

функціональної підготовленості юних 

футболістів різної ігрової спеціалізації показав 

наступне: 

у нападаючих показники, що 

відображають якісні сторони функціональної 

підготовленості (PWC170, МПК, ЖЄЛ, ЧССсп) 

достовірно взаємозв'язані не тільки з 

параметрами фізичного розвитку, але з 

показниками рухової підготовленості.  

у півзахисників, кількість достовірних 

взаємозв'язків декілька менше, ніж у нападаючих. 

Показники фізичного розвитку (довжина і маса 

тіла) достовірно корелюють з результатами 

тестів, що відображають швидкісні можливості, 

які у свою чергу достовірно взаємозв'язані з 

показниками і інших рухових тестів. Всі 

показники рухових тестів достовірно 

взаємозв'язані з величиною фізичної 

працездатності і аеробної продуктивності.  

юні футболісти захисних ліній мають 

найбільшу кількість достовірних взаємозв'язків 

між показниками функціональної 

підготовленості. Достовірні взаємозв'язки 

виявляються між показниками фізичного 

розвитку, рухових тестів,  фізичної 

працездатності і аеробної продуктивності.  

у футбольних воротарів, загальна 

кількість достовірних взаємозв'язків між різними 

показниками функціональної підготовленості, 

наближається до захисників, проте декілька 

поступається їм по кількості. 

 Порівняння кореляційних взаємозв'язків 

показників функціональної підготовленості у 

футболістів всіх ігрових амплуа дозволяє 

констатувати їх  взаємозв'язок в тому або іншому 

ступені з величиною фізичної працездатності. 

Виходячи з цього, можна вважати за доцільне 

використовувати показник фізичної 

працездатності, як інтегральний показник 

функціональної підготовленості юних 

футболістів 13-15 років на етапі поглибленої 

спеціалізації. 

 На підставі отриманих даних була 

розроблена методика діференційованої 

підготовки юних футболістів різних ігрових 

амплуа у поєднанні із застосуванням 

ергогенічних засобів – дихальних вправ і 

дозованої гіповентиляції у вигляді затримок 

дихання. При цьому ергогенічні засоби 

застосовувались також диференційовано, у 

відповідністю з ігровою спеціалізацією 

футболістів, оскільки ці засоби володіють різною 

спрямованістю дії. 

Проведене дослідження показало, що 

застосування діфіренцінованого тренування 

юних футболістів згідно їх ігровому амплуа 

сприяє достовірному підвищенню більшої 

частини показників підготовленості. Найбільші 

зміни спостерігаються в показниках загальної і 

спеціальної працездатності і розвитку 

функцірнальних можливостей, тобто 

найголовнішх на даному етапі показників. 

Діференційоване застосування ергогенних 

засобів разом із діференційованим застосуванням 

тренувальних вправ посилює  тренувальний 

ефект і сприяє підвищенню показників 

функціональної підготовленості гравців. 

Найбільші позитивні зміни спорстерігаються в 

показниках максимального споживання кисню, 

максимальної легенєвої вентиляції, 12-

хвилинному бігу, PWC170, ЧССспокою, ЖЄЛ, 

здатності протистояти гіпоксії. 

Висновок. Таким чином, результати 

педагогічного експерименту показали, що 

диференційоване, у відповідністю з ігровою 

спеціалізацією, використання додаткових 
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ергогенічних засобів у вигляді дихальних вправ і 

дозованої гіповентиляції, в тренуванні юних 

футболістів сприяє посиленню тренувального 

ефекту від застосування звичайних тренувальних 

дій (фізичних вправ) і дозволяє забезпечити 

більш виражений акцентований і 

цілеспрямований розвиток домінантних для 

кожного ігрового амплуа компонентів 

функціональної підготовленості. 
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