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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to improving the development of the coordination 

abilities of young football players at the stage of preliminary basic training. The study of the peculiarities of the 
level of development of coordination abilities in boys 11-12 years old involved in football, allowed us to develop 
a methodology for their improvement. It was determined that the importance of coordination of movements and 
spatial orientation in the activities of modern football players is constantly increasing, which is associated with 
the need to act in conditions of tough martial arts, non-standard situations, with a shortage of time and space. The 
hypothesis of the study is the scientific prediction of the possibility of increasing the level of technical preparedness 
of young football players by improving the methodology for the development of coordination abilities. The purpose 
of the study is to develop and implement a methodology that is aimed at the development of coordination abilities 
in players aged 11-12.

Material and methods. The study was conducted at the scientific laboratory of the Pridneprovsk State Academy 
of Physical Culture and Sports for three months with the involvement of football players aged 11-12 years KPNZ 
DYUSSH №2 DMR t. Dnipro. Two groups were taken. The first group - experimental, consisted of 16 people. The 
second group - the control, consisted of 18 people.

Results. The results of the study are to improve the coordination capabilities of young football players, which 
are caused by the use of the developed methodology for the development of coordination abilities. 

The research results and the developed methodology for improving the coordination abilities of young football 
players, as well as the control system can be used in the training process in other sports. It is proved that the use 
of the technique in the training process contributes to the harmonious development of the coordination abilities of 
football players at the stage of preliminary basic training.

Conclusions. Special tests-indicators of various aspects of coordination abilities were identified and applied. 
They turned out to be quite capacious, informative and uncomplicated in execution. Their results can be subjected 
to various types of calculations using mathematical statistics.

The proposed experimental technique for the development of the coordination abilities of young football players 
included the use of complex motor actions associated with developing factors in the training process, such as: 
performing signal exercises, flipping and turning 360 degrees, and performing techniques using knock down factors. 
The effectiveness of the proposed methodology was confirmed by the results of repeated testing. The increase in all 
types of coordination abilities among the players of the experimental group was more significant than among the 
players of the control group.

Keywords: young football players, stage of preliminary basic training, control, technical techniques, coordination 
abilities.
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Анотація
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена вдосконаленню розвитку координаційних здібностей 

юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки. Дослідження особливостей рівня розвитку ко-
ординаційних здібностей у юнаків 11-12 років, які займаються футболом, дозволило розробити методику їх 
вдосконалення. Визначено, що значимість координації рухів і просторової орієнтації в діяльності сучасних 
футболістів постійно підвищується, що пов'язано з необхідністю діяти в умовах жорсткого єдиноборства, 
нестандартних ситуаціях, при дефіциті часу і простору. Гіпотеза дослідження полягає у науковому перед-
баченні можливості підвищення рівня технічної підготовленості юних футболістів шляхом вдосконалення 
методики розвитку координаційних здібностей.  Мета дослідження – розробити та впровадити методику, 
яка спрямована на розвиток координаційних здібностей у футболістів 11-12 років. 

Матеріал і методи. Дослідження проводилося на базі наукової лабораторії Придніпровської державної 
академії фізичної культури і спорту протягом трьох місяців із залученням футболістів у віці 11-12 років 
КПНЗ ДЮСШ №2 ДМР м. Дніпра. Були узяті дві групи. Перша група – експериментальна, складалася з 16 
чоловік. Друга група – контрольна, складалася з 18 чоловік.

Результати. Результати дослідження полягають в поліпшенні координаційних можливостей юних фут-
болістів, які викликані використанням розробленої методики розвитку координаційних здібностей. 

Результати досліджень і розроблена методика покращення координаційних здібностей у юних футбо-
лістів, а також система контролю можуть бути використані в тренувальному процесі в інших видах спорту. 
Доведено, що використання методики в тренувальному процесі сприяє гармонійному розвитку координа-
ційних здібностей футболістів на етапі попередньої базової підготовки.

Висновки. Визначені та застосовані спеціальні тести-показники різних сторін координаційних здібнос-
тей. Вони виявилися достатньо ємкими, інформативними та нескладними за виконанням. Їх результати мож-
на піддавати різним видам обчислення за допомогою математичної статистики. 

Запропонована експериментальна методика розвитку координаційних здібностей юних футболістів, яка 
передбачала використання в навчально-тренувальному процесі складних рухових дій, пов'язаних з розви-
ваючими чинниками, такими як: виконання вправ за сигналом, перекиди і розвороти на 360 градусів, ви-
конання технічних прийомів із застосуванням збиваючих чинників. Ефективність запропонованої методики 
підтвердили результати повторного тестування. Приріст всіх видів координаційних здібностей у футболістів 
експериментальної групи був більш значним, ніж у гравців контрольної групи.

Ключові слова: юні футболісти, етап попередньої базової підготовки, контроль, технічні прийоми, ко-
ординаційні здібності.

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена совершенствованию развития координационных спо-

собностей юных футболистов на этапе предварительной базовой подготовки. Исследование особенностей 
уровня развития координационных способностей у юношей 11-12 лет, занимающихся футболом, позволило 
разработать методику их совершенствования. Значение координации движений и пространственной ори-
ентации в деятельности современных футболистов постоянно повышается, что связано с необходимостью 
действовать в условиях жесткого единоборства, нестандартных ситуациях, при дефиците времени и про-
странства. Гипотеза исследования заключается в научном предвидении возможности повышения уровня 
технической подготовленности юных футболистов путем совершенствования методики развития коорди-
национных способностей. Цель исследования – разработать и внедрить методику, которая направлена на 
развитие координационных способностей у футболистов 11-12 лет.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории Приднепровской государственной 
академии физической культуры и спорта в течение трех месяцев с участием футболистов в возрасте 11-12 
лет КПНЗ ДЮСШ № 2 ДМР м. Днепр. Были взяты две группы. Первая группа – экспериментальная, состо-
яла из 16 человек. Вторая группа –  контрольная, состояла из 18 человек.

Результаты. Результаты исследования заключаются в улучшении координационных возможностей 
юных футболистов, которые вызваны использованием разработанной методики развития координационных 
способностей. 

Результаты исследований и разработанная методика улучшения координационных способностей у юных 
футболистов, а также система контроля могут быть использованы в тренировочном процессе в других видах 
спорта. Доказано, что использование методики в тренировочном процессе способствует гармоничному раз-
витию координационных способностей футболистов на этапе предварительной базовой подготовки.

Выводы. Выявлены и применены специальные тесты-показатели различных сторон координационных 
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Вступ. Футбол – вид спорту, 
який навіть серед ігрових видів є 
дуже специфічним, а сучасна ме-
тодика підготовки відрізняється 
від минулих років, коли великий 
об'єм тренувальної роботи давав 
необхідний результат. Навчан-
ня футболістів, особливе їх вдо-
сконалення і перехід в команди 
майстрів, процес надзвичайно ба-
гатоплановий. Підготовка юних 
і дорослих кваліфікованих фут-
болістів значно відрізняється. В 
процесі багаторічної підготовки 
необхідно узгоджувати педагогіч-
ні дії згідно із закономірностями 
фізичного розвитку рухових зді-
бностей дітей і підлітків. Цим 
можна пояснити початкову харак-
терну складність всього процесу 
підготовки юних футболістів. По-
трібно постійно спиратися на ві-
кові закономірності становлення 
спортивної майстерності [Нико-
лаенко, 2014; Мітова, 2015]. 

Необхідно зрозуміти, що ба-
гаторічна підготовка футболістів 
–  це керований педагогічний про-
цес, де кожен період становлення 
майстерності повинен ґрунтува-
тися на відповідному рівні фізич-
ної і технічної, тактичної і пси-
хологічної готовності. Звичайно, 
тренувальний процес будується у 
відповідності з загальними реко-
мендаціями і положеннями фізич-
ного виховання, єдина відмінність 
- це специфіка виду спорту [Пла-
тонов, 2015; Костюкевич, 2018].

У методиці підготовки команд 
майстрів достатньо повно розгля-

нуте питання організації і плану-
вання всього багатоцільового тре-
нувального процесу. Але наука 
про спортивне тренування юнаків 
має тільки загальні контури. По-
трібно, перш за все, розібратися в 
логіці причин і наслідків, знайти 
помилки і прорахунки, які допус-
каються в тренуванні молодих 
футболістів. 

Особливе місце в дитячому і 
юнацькому футболі займає коор-
динація рухів, а упущення мож-
ливості її розвитку в цьому віці 
навряд чи удається надолужити 
пізніше [Лях, 1999; Витковский, 
2006; Иванов, 2019]. У футболі 
координаційні здібності обумов-
люють ефективність ігрових дій 
та якість вирішення більшості 
техніко-тактичних завдань [Го-
ломазов, 1998; Максимик, 2002; 
Зерег, 2013]. Саме від готовності 
юного футболіста до оптималь-
ного оволодіння, управління та 
регулювання руховими діями, що 
визначає їх сутність, значною мі-
рою залежить становлення спор-
тивної майстерності.

Слід враховувати також те, 
що рухова активність футболь-
них вихованців поза спортивним 
майданчиком за останній час зна-
чно зменшилася, тобто діти на 
всіх етапах розвитку займаються 
вузькою спеціалізацією, не звер-
таючи уваги на інші види спорту 
і часто поза футбольним полем 
дитина веде малорухливий спосіб 
життя. Такий рід життєдіяльності 
характеризується малим об'ємом 

рухової пам'яті, що надалі пере-
шкоджає швидкому і кращому 
засвоєнню нових рухових дій в 
такому виді спорту, як футбол. 

При цьому для розвитку за-
гальних координаційних здібнос-
тей пропонуються комплекси за-
собів, реалізація яких пов’язана 
з фізичною підготовкою і, як 
правило не включає роботу з фут-
больним м’ячом. Комплекси засо-
бів, спрямованих на вдосконален-
ня спеціальних координаційних 
здібностей, відповідають індиві-
дуальним діям гравця в футболі і 
відображають, насамперед, зміст 
технічної підготовки. Відповідно 
комплекси засобів, що реалізову-
ються з метою розвитку специ-
фічних координаційних здібнос-
тей, передбачають виконання 
групових й командних дій і тісно 
пов’язуються з тактикою футболу 
[Толстоухов, 2017]. 

У свою чергу, використан-
ня у навчально-тренувальному 
процесі рухливих та навчальних 
ігор вимагає комплексного про-
яву координаційних здібностей, 
що забезпечує вирішення завдань 
ігрової (інтегральної) підготовки 
юних футболістів. Тому дитячо-
юнацьким тренерам слід звертати 
увагу на використання в трену-
вальному процесі якомога більше 
елементів з інших споріднених 
видів спорту. Таким чином, спо-
стерігатиметься позитивне пере-
несення рухових навичок. Вище 
зазначене свідчить про актуаль-
ність обраного напряму дослід-

способностей. Они оказались достаточно емкими, информативными и несложными по исполнению. Их ре-
зультаты можно подвергать различным видам вычисления с помощью методов математической статистики.

Предложенная экспериментальная методика развития координационных способностей юных футболи-
стов предусматривала использование в учебно-тренировочном процессе сложных двигательных действий, 
связанных с развивающими факторами, такими как: выполнение упражнений по сигналу, кувырки и раз-
вороты на 360 градусов, выполнения технических приемов с применением сбивающих факторов. Эффек-
тивность предложенной методики подтвердили результаты повторного тестирования. Прирост всех видов 
координационных способностей у футболистов экспериментальной группы был более значительным, чем у 
игроков контрольной группы.

Ключевые слова: юные футболисты, этап предварительной базовой подготовки, контроль, технические 
приемы, координационные способности.
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ження.
Гіпотеза дослідження по-

лягає у науковому передбаченні 
можливості підвищення рівня 
технічної підготовленості юних 
футболістів шляхом вдосконален-
ня методики розвитку координа-
ційних здібностей.   

Мета дослідження – розро-
бити та впровадити методику, яка 
спрямована на розвиток коорди-
наційних здібностей у футболіс-
тів 11-12 років. 

Матеріал та методи дослі-
дження. Дослідження проводи-
лося на базі наукової лабораторії 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
протягом трьох місяців із залу-
ченням футболістів у віці 11-12 
років КПНЗ ДЮСШ№2 ДМР 
м. Дніпра. Були узяті дві групи. 
Перша група – експерименталь-
на, складалася з 16 чоловік. Друга 
група – контрольна, складалася 
з 18 чоловік. В стані здоров'я у 
жодного з тих, хто займається не 
було патологічних відхилень.

Використовувались такі ме-
тоди дослідження: теоретичний 
аналіз; узагальнення досвіду 
практичної роботи щодо системи 
підготовки юних футболістів; пе-
дагогічне тестування; методи ма-
тематичної статистики.

Підбір рухових тестів здійсню-
вався з урахуванням специфіки 
виду спорту, етапу підготовки та 
особливостей критеріїв відбо-
ру. Нами було використано такі 
контрольні тести для оцінювання 
різних параметрів координацій-
них здібностей: тест на коорди-
націю рухів – біг на дистанцію 
30 м між стійками. Оббігання ви-
конується змійкою (дві спроби, 
фіксується краща); тест для ви-
міру спритності – біг 3х15 м з об-
біганням стійок, які розставлені 
впродовж дистанції (дві спроби, 
фіксується краща); жонглювання 
м'ячу всіма частинами тіла (дві 
спроби); тест ведення м'яча – чов-
никовий біг 2х25 м. М'яч ведеть-
ся до лінії – на лінії розворот, що 
виконується будь-яким зручним 

способом. У кожному відрізку (25 
м) необхідно зробити як мінімум 
чотири торкання (дві спроби); 
тест – удари на точність: викону-
ються по стандартних футбольних 
воротах, намальованих на стіні з 
відстані 10 м. Бали зараховуються 
відповідно зони воріт, в які попав 
м'яч (від 3 до 9 балів). Після трьох 
ударів бали підсумовуються і цей 
результат фіксується.

Результати дослідження. Ре-
зультати попереднього тестуван-
ня свідчили про відсутність іс-
тотної різниці в підготовці юних 
футболістів експериментальної і 
контрольної груп (табл.1). 

Нами було розроблено мето-
дику, яка була застосована в на-
вчально-тренувальному процесі 
футболістів експериментальної 
групи. На першому етапі (1-й мі-
сяць) проводилися раніше відомі 
вправи з додаванням абсолютно 
нових для цієї групи вправ в під-
готовчій та основній частинах 
заняття. Використовуються нові, 
незнайомі складно координацій-
ні вправи, додаються збиваючи 
і додаткові рухові акти (переки-
ди, розвороти на 360 градусів). 
В кінці етапу акцент робиться на 
швидкісному виконанні вправ, 
більше використовується змін-
ний метод, практично в кожному 
виконанні вправи є завдання (по 
сигналу).

Для розвитку координаційних 
здібностей та спритності були за-
пропоновані: гра в ручний м'яч 
(розмір м'яча під час однієї гри 
мінявся так: гандбольний, рег-
бійний і футбольний); естафетні 
вправи – оббігання фішок (змій-
кою: обличчям і спиною вперед), 
ведення м'яча з розворотом тощо;  
жонглювання м'яча із зупинкою за 
сигналом, а також в парах і трій-
ках із завдання або обмеженням 
(по два торкання, два торкання 
через одне або в одне торкання).

На другому етапі (2-й місяць) 
в основному використовується 
повторний метод. Етап характе-
ризується тим, що в ньому дві 
третини вправ використовуються 

в дзеркальному виконанні. Одна 
третина вправ, які виконуються 
сильною ногою – в них потрібна 
точність (удари по воротах, пере-
дачі по лінії). Лише жонглювання 
виконується обома ногами. 

Для розвитку координаційних 
здібностей та спритності на дру-
гому етапі були додані: ведення 
м'яча на обмеженій площі з об-
веденням фішок і своїх партне-
рів (час виконання вправи – 20 
с, кількість повторень 5-6 разів); 
удари на точність з 10-15 м по во-
ротах із завданням (попаданням 
м'яча в певну зону воріт); ведення 
м'яча на швидкість з розворотами 
за сигналом. Вправи з жонглю-
ванням м'яча було ускладнено 
додатковими завданнями і їх ви-
конанням за звуковим сигналом. 

В тренувальній грі була за-
пропонована деяка кількість 
обов'язкових технічних прийомів. 
Найчастіше юні футболісти засто-
совували, або намагалися застосу-
вати тільки що розучені прийоми 
і комбінації. Це відповідає другій 
стадії формування рухового нави-
ку, а саме – концентрації. 

На третьому етапі (3-й місяць), 
як і на другому, основним методом 
тренування є повторний метод. 
Цей етап відрізняється від двох 
попередніх тим, що всі завдання 
виконуються в рівній мірі обома 
ногами. Велика увага приділяєть-
ся швидкості та точності виконан-
ня всіх технічних елементів.

На цьому етапі до раніше 
представлених вправ були додані 
ігрові елементи, такі як ведення 
перед ударами, елементи неспо-
діванки і суперництва, що до-
дало вправам, які виконувалися 
додаткової складності. При цьо-
му використовувалось удари по 
воротах, по м'ячу, що котиться, з 
відстані 10-16м (ведення – удар 
по воротах); жонглювання вико-
нувалося із завданнями (напри-
клад: з перекиданням м'яча собі 
за спину - розворотом на 180 гра-
дусів і продовженням жонглюван-
ня); ведення м'яча здійснювалося 
в естафетах; гра в ручний м'яч із 
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забиванням м'яча у ворота різни-
ми частинами підйому, стегном, 
головою після накидання м'яча 
партнером.

У тренувальних іграх за-
вданням було використовувати 
якомога більше різноманітних 
прийомів. Таким чином ми нама-
галися розвинути креативність і 
варіативність розумової діяльнос-
ті. Розвиток у юних футболістів 
здібності до екстраполяції до-
зволяє їм краще боротися з дією 
збиваючих чинників (які часто в 
окремо взятих поєдинках вирішу-
ють результат матчу). 

Як показали дослідження, 
розвиток рухової координації є 
більш ефективним, коли в запро-
понованих у процесі тренування 
вправах є елементи новизни та 
незвичності. При цьому це по-
зитивно впливає також на рівень 
технічної підготовленості грав-
ців, про що свідчать результати 
повторного тестування гравців 
експериментальної та контроль-
ної груп (табл.2), що довело прак-
тичну ефективність і значущість 

вживаних методів для розвитку 
перерахованих вище видів коор-
динаційної діяльності.

Результати проведеного дослід-
ження підтверджують гіпотезу 
про значущість координаційних 
рухів і просторової орієнтації для 
ефективності виконання техніч-
них елементів юними футболіс-
тами, що в майбутньому вплива-
тиме на ефективність їх ігрової 
діяльності. 

Дискусія. У сучасній спеці-
альній літературі все більше те-
оретиків і практиків розцінюють 
футбол як переважно складно-ко-
ординаційний вид спорту, а саме 
такий, де результат змагальної 
діяльності спортсмена багато в 
чому обумовлений високим рів-
нем спеціальної спритності та 
гнучкості, що дозволяє футболіс-
тові швидко та ефективно здій-
снювати специфічні поєднання 
складних рухових дій у просторі 
та часі [Лях, 2001]. Вважається, 
що характерною відмінністю ква-
ліфікованого футболіста є саме 
високий рівень розвитку у нього 

спеціальної спритності. Під час 
виникнення екстремальних ситу-
ацій гри, складних за координа-
ційною структурою, значення рів-
ня розвитку спритності суттєво 
зростає [Лях, 2010]. В той же час, 
як зазначає ряд авторів, основ-
на увага під час підготовки фут-
боліста (перш за все фізичної під-
готовки) приділяється розвитку 
інших якостей, таких як швидкіс-
но-силові здібності, швидкість, 
витривалість; таким якостям, як 
спеціальна спритність і гнучкість 
приділяється поки що менше ува-
ги, часто врахування розвитку 
спритності, гнучкості та інших 
критеріїв координаційних зді-
бностей лише декларується [Ша-
мардин, 2012; Овчаренко, 2019]. 

Аналіз спеціальної науково-ме-
тодичної літератури свідчить про 
те, що на даний час накопичений 
вагомий досвід теоретичного та 
практичного плану відносно вирі-
шення проблеми фізичної підготов-
ки у футболі. В ряді робіт розгляну-
ті організаційні основи контролю у 
футболі [Годик, 2010; Губа, 2015; 

Таблиця 1
Результати тестування координаційних здібностей юних футболістів до експерименту

Групи
Тести

Біг 30 м (с) Біг 3х15 м (с) Жонглювання 
(кіл-сть разів)

Ведення м'яча 
2х25 м (с)

Удар на 
точність (бали)

Е (n =16) 11,9±0,6 10,0±0,7 18,0±3,2 13,2±0,2 11,1±0,9
К (n =18) 12,3±0,3 9,6±0,7 15,5±1,5 13,1±0,2 10,5±0,7

Різниця в % 2,8 4,1 7,3 0,6 6,7
р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Таблиця 2
Результати тестування координаційних здібностей юних футболістів після експерименту

Групи
Тести

Біг 30 м (с) Біг 3х15 м (с) Жонглювання 
(кіл-сть разів)

Ведення м'яча 
2х25 м (с)

Удар на 
точність (бали)

ЕГ (n =16) 8,16±0,55 7,71±0,75 31,05±3,35 10,68±0,24 17,35±1,42
КГ (n =18) 11,69±0,4 10,99±0,65 16,89±2,48 12,45±0,13 10,73±0,74

Різниця в % 30,2 29,8 83,8 14,2 61,6
р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
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ті футболіста як координаційні 
здібності, без сумніву, негативно 
впливатиме на ефективність його 
гри. Прикладом того, що в сучас-
ній науковій літературі існує певна 
недооцінка значення рівня коорди-
наційних здібностей, а саме сприт-
ності, є недостатня кількість кри-
теріїв для її оцінки, навіть дотепер 
не існує єдиного загальновизна-
ного визначення даної якості. В 
роботах ряду авторів [Семенов, 
1995; Малахов, 1998; Лях, 2002] 
підкреслюється необхідність роз-
робки і впровадження методичних 
підходів до комплексного вивчен-
ня проблеми спритності, при цьо-
му звертається увага на те, що слід 
диференціювати ряд педагогічних 
задач, з тим, щоб можна було піді-
брати відповідні вправи для тре-
нування спритності.

Враховуючи вищевказане, 
нами було розроблено методичні 
підходи для розвитку координа-
ційних здібностей, які були спря-
мовані на послідовне виконання 
протягом трьох етапів переважно 
вправ з м’ячом з поступовим до-
даванням на кожному етапі еле-
ментів новизни та незручності 
при виконанні вправ. При цьому 
було здійснено підбір рухових 
тестів для оцінювання і контролю 
різних параметрів координацій-
них здібностей юних футболістів, 
що дає змогу робити навчально-
тренувальний процес більш різ-
номанітним та ефективним.

Висновки. Визначено, що ті, 
хто займаються футболом на всіх 
етапах розвитку, ‒ займаються 
вузькою спеціалізацією, не звер-
таючи уваги на інші види спор-
ту. Такий вид життєдіяльності 
характеризується малим об'ємом 
рухової пам'яті, що надалі пере-

шкоджає швидкому і кращому за-
своєнню нових рухових дій.

Визначені та застосовані спе-
ціальні тести-показники різних 
сторін координаційних здібнос-
тей. Вони виявилися достатньо 
ємкими, інформативними та не-
складними за виконанням. Їх ре-
зультати можна піддавати різним 
видам обчислення за допомогою 
методів математичної статистики. 

Запропонована експеримен-
тальна методика розвитку ко-
ординаційних здібностей юних 
футболістів, яка передбачала вико-
ристання в навчально-тренуваль-
ному процесі складних рухових 
дій, пов'язаних з розвиваючими 
чинниками, такими як: виконання 
вправ за сигналом, перекиди і роз-
вороти на 360 градусів, виконання 
технічних прийомів із застосуван-
ням збиваючих чинників. Ефек-
тивність запропонованої методики 
підтвердили результати повторно-
го тестування. Приріст всіх видів 
координаційних здібностей у фут-
болістів експериментальної групи 
був більш значним, ніж у гравців 
контрольної групи.

Перспектива подальших до-
сліджень. Подальші дослідження 
необхідно спрямувати на вдоско-
налення методики розвитку ко-
ординаційних здібностей у юних 
футболістів на етапах річного ци-
клу підготовки.

Вдячності. Окрема подя-
ка тренерському складу КПНЗ 
ДЮСШ № 2 ДМР м. Дніпра. та 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
за підтримку і допомогу в орга-
нізації та проведенні досліджень.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів.

Костюкевич, 2017; Овчаренко, 
2017]; не менш значимою є дороб-
ка дослідників, яка висвітлює про-
блеми розвит-ку фізичних якостей 
футболістів [Шамардин, 2012; 
Костюкевич, 2012; Николаенко, 
2014; Овчаренко, 2019]. Слід від-
значити, що, говорячи про фізичну 
підготовленість футболіста, осно-
вну увагу дослідники звертають 
переважно на розвиток у футбо-
ліста таких якостей, як швидкість, 
швидкісно-силова витривалість, 
загальна та спеціальна витрива-
лість [Губа, 2010; Шамардин, 2012; 
Овчаренко, 2017], в той же час та-
кому важливому компоненту фі-
зичної підготовленості футболіста, 
як координаційні здібності, при-
свячена відносно менша кількість 
робіт. Особливо це стосується роз-
витку таких якостей: як здатність 
точно відтворювати та диференці-
ювати просторові, часові та силові 
параметри складних рухових дій, 
здатність оптимально орієнтува-
тися в просторі, рівновага, ритм, 
здатність до швидкої перебудови 
рухових дій, статокінетична три-
валість та деякі інші [Лях, 2010]. 
Очевидно, що вдосконалення коор-
динаційних здібностей футболістів 
в залежності від віку, статі та квалі-
фікації буде мати свої особливості; 
дотепер найбільш детально вивче-
на структура тренувальних наван-
тажень, спрямованих на розвиток 
координаційних здібностей юних 
спортсменів [Иванов, 2019]; що ж 
до програм тренувальних наван-
тажень, спрямованих на розвиток 
координаційних здібностей у ква-
ліфікованих футболістів, то таких 
досліджень проведено відносно 
менше.

Недооцінка розвитку таких 
якостей фізичної підготовленос-
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