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У даній статті авторами розглядається детальне викладення ситуаційно-ігрового
підходу івчально-тренувального процесу.
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Актуальність. Футбол - багатогранна гра, яка знаходиться в постійному
розвитку, де зливаються в одне ціле різні сторони підготовленості спортсменів,
а не окремо їх техніка та тактика. [2] Завдяки цьому в основу дослідження взято
розвиток фізичних якостей і їх застосування в учбово-тренувальному процесі в
групі ПСМ (підвищення спортивної майстерності).
Метою статті є детальне викладення ситуаційно-ігрового підходу до
навчально-тренувального процесу.
Організація дослідження. Порівняння двох підходів в навчанні.
Перший - традиційне, шляхом багатократного повторення в суворо
регламентованій вправі. Другий - ситуаційний метод. Дослідження, яке
проводилося з вересня по листопад 2011 року на базі інституту фізичної
культури та спорту Миколаївського національного університету імені В.О.
Сухомлинського, підтвердили перевагу ситуаційного методу.

Виявляється, не всі згідні з існуючою методикою навчання, коли
відпрацювання технічних елементів проходить у відриві від тактики гри.
Заслужений тренер УССР П.Пономаренко (1977) з цього питання пише
наступне: "Диференційований метод навчання від набору до випуску гравця не
навчає, а вдосконалює окремі елементи техніки та тактики..."
Показуємо фактори, на які ми опиралися при складанні кожного
навчально-тренувального заняття:
1)

відповідність

змісту

навчально-тренувального

заняття

рівню

підготовленості тих, хто займається;
2) відповідність навчально-тренувальних засобів завданням занять;
3) приємність та погодженість між частинами занять;
4) закріплення матеріалу, який вивчається в ігрових вправах;
5) застосування різних ігрових вправ для навчання техніки;
6) використання перемінного методу на заняттях (рваний ритм).
Додаткові вимоги:
- застосування вправ по навчанню гри головою не рідше одного - двох
разів в місяць (для навчально-тренувальної групи 2-го року навчання) і не
менше одного разу на тиждень, починаючи з навчально-тренувальної групи 1го року навчання;
- застосування вправ по вихованню загальної і спеціальної швидкості не
рідше ніж один раз в тиждень для всіх навчальних груп.
Перераховані всі складові, звичайно, не входять в наші цілі, але без
врахування і дотримання перерахованих факторів проведення занять стає
малоефективним. Можна зробити попередні висновки:
1. Метод багаторазових повторень, як основа навчання техніки без
широкого використання різних навчальних ігрових вправ неефективний. Не
можна відокремлювати техніку від тактики гри.
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2.

Проблеми формування тактико-технічної майстерності повинні

вирішуватись з максимально широким застосуванням ситуаційного методу.

3. Ігрові вправи для закріплення отриманих навичок повинні мати
специфічну направленість, допомагаючи гравцю реалізувати рухові завдання
безпосередньо технічних елементів, які вивчалися на занятті. Для цього
потрібно створювати умови при виконанні вправ, які ставлять футболіста перед
вибором визначених тактико-технічних дій. Багаторазове повторення технічних
прийомів саме в ігровій ситуації - основа для ефективного та швидкого
навчання.
4. Проведення підготовчої частини заняття - це значна економія
тренувального часу в основній частині. Головна умова - застосування рухів або
групових дій, які мають подібну біомеханічну або тактичну структуру. Важливо
в усіх частинах конкретного заняття основну увагу приділити тому, що буде
йти "червоною ниткою" через все заняття. Це досягається за рахунок
приємності між частинами заняття. Якщо ми ставимо завдання по навчанню
техніці фінтам, веденню, відбору м'яча, то підготовча частина повинна мати
ігри типу "регбі", "боротьба за м'ячі", ігри типу "квадрат".
В цих вправах гравцю необхідно швидко переносити центр ваги тіла з
однієї ноги на другу, щоб обіграти противника, проявити при цьому "рухову
техніку". А рухливі ігри типу "Боротьба за м'яч", "М'яч капітану", які не будуть
в даному випадку ефективні, мають іншу направленість. Такі ігри бажано
застосовувати при навчанні передачам м'яча і груповим взаємодіям. [3]
Не

дивлячись

на

дефіцит

матеріалу

всі

дослідженні

напрямки,

представляють загальну структуру спортивного успіху по даним, отриманим
відомим тренером К.А. Шперлингом, Д.В. Рибіним [1,с.57-60], які також
включені в наше дослідження.
Навчально-тренувальна група 1-го року навчання:
- фізична і технічна підготовка;
- загально-фізична підготовка;
- тактична підготовка.
Навчально-тренувальна група 2-го року навчання:
- загально-фізична підготовка;

- технічна підготовка;
- тактична підготовка.
Футболісти групи спортивно-педагогічного вдосконалення 4-5 року
навчання:
- тактико-технічна підготовка;
- загально-фізична підготовка.
Висновок:
Нами було виявлено, що різкі зауваження підвищують концентрацію і
стійкість уваги, але така постійна активізація може мусить поставити під удар
інтуїтивні рішення і мистецтво гри.
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Summary. In this paper the authors considered a detailed description of situationally-game
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