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Технологічні та методичні умови реалізації
моделі організаційно-методичного забезпечення
дитячого футбольного клубу
Рудольф Сухомлинов, Тарас Блистів
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна
Анотація. У статті теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено
модель організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності
дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів, що включає
організаційний, діагностичний, програмно-методичний та контрольний блоки, та опрацьовано технологічні і методичні умови її реалізації для підвищення безпечності та ефективності
занять з дітьми дошкільного віку. Мета. Розробити структуру і зміст фітнес-програми для
дітей старшого дошкільного віку. Методи. Теоретичний аналіз фахової науково-методичної
літератури та документальних матеріалів, соціологічні, педагогічні методи дослідження, метод кваліметрії, методи математичної статистики. Результати. Визначено такі технологічні
умови для реалізації організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційних
занять в умовах дитячих футбольних клубів: вивчення наявної матеріально-технічної
бази, ознайомлення та опис простору, споруд, інвентарю й обладнання, які можуть бути
використані для оздоровчо-рекреаційних занять; опитування батьків для визначення
спрямованості програми з урахуванням віку, інтересів, очікувань та потреб; опис оздоровчорекреаційної програми для дітей старшого дошкільного віку. Основними методичними умовами виступали: урахування вихідного рівня показників фізичного стану дітей старшого
дошкільного віку, належний первинний, оперативний та поточний лікарсько-педагогічний
контроль; урахування потреб дітей та запитів родин у спрямованості оздоровчих занять;
створення повного програмного супроводу оздоровчо-рекреаційних занять; підвищення
фахової компетентності та кваліфікації, методичний супровід тренерів, які проводять заняття за запропонованою програмою, створення оптимальних умов для роботи дитячих
тренерів; підвищення педагогічної грамотності батьків з питань здоров’язбереження; створення сприятливих умов для особистісного становлення та творчої самореалізації дітей, залучених до занять; гнучкість та мобільність програми в реагуванні на зміни, які відбуваються
з дітьми у процесі оздоровчо-рекреаційних занять.
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Technological and methodological conditions
for the implementation of the model of organizational
and methodological support of children’s football club
Аbstract. The article theoretically substantiates the developed and experimentally tested model
of organizational and methodological support of health-related and recreational activities of
over-fives in children’s football clubs, which includes organizational, diagnostic, programmethodical and control units, and developed technological and methodological conditions for
its implementation to improve the safety and effectiveness of classes for preschool children.
Objective. Develop the structure and content of a fitness program for over-fives. Methods.
Theoretical analysis of professional scientific and methodical literature and documentary materials, sociological, pedagogical research methods, qualimetry method, methods of mathematical
statistics. Results. The following technological conditions for the implementation of organizational
and methodological support of health-related and recreational activities in children’s football
clubs have been determined: study of the available material and technical base, acquaintance and
description of space, facilities, inventory and equipment that can be used for health-related and
recreational activities; survey of parents to determine the direction of the program, taking into
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Вступ. Незважаючи на різноманітність програм, що впроваджуються у
закладах дошкільної освіти, проблема
вдосконалення фізичного виховання
дітей, підвищення рівня їхньої рухової
активності залишається актуальною
[1, 3, 4, 13, 17, 18]. Серед спортивних
ігор футбол є одним з найбільш привабливих видів рухової активності дітей [2, 5, 8, 12]. Проте, у теорії і методиці фізичного виховання дітей дошкільного віку навчання елементів
гри у футбол є одним з найменш вивчених [6, 8, 11]. При цьому використання вправ з елементами гри у футбол для психофізичного розвитку дитини надає значні можливості [12].
Зважаючи на практичну відсутність можливості проведення оздоровчих занять на основі застосування елементів гри у футбол з дітьми
у закладі дошкільної освіти, особливою атрактивністю користуються
дитячі футбольні клуби. Дослідники [7, 8] констатують, що застосування у закладах дошкільної освіти
вправ з елементами гри у футбол
з дітьми дошкільного віку має епізодичний характер, або вони не використовуються зовсім. Додаткової
уваги потребує удосконалення організаційно-методичних засад організації
оздорогвчо-рекреаційної рухової активності дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних
клубів.
Дослідження виконано відповідно до плану НДР НУФВСУ на 2021–
2025 рр. за темою «Теоретичні та технологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності та здорового способу життя різних груп населення» (номер держреєстрації
0121U107534).
Мета дослідження – розробити структуру і зміст фітнес-програми
для дітей старшого дошкільного віку,
спрямованої на підвищення показників їхнього фізичного стану, та оцінити її ефективність.
© Рудольф Сухомлинов, Тарас Блистів, 2021
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account age, interests, expectations and needs; description of health-related and recreational program for over-fives. The main methodological conditions were: taking into account the initial level
of indicators of physical condition of over-fives, proper primary, operational and current medical
and pedagogical control; taking into account the needs of children and the requests of families in
the direction of health classes; creation of full program support of health-related and recreational
classes; improvement of professional competence and qualification, methodical support of coaches who conduct classes according to the proposed program, creation of optimal conditions for
the work of children’s coaches; raising pedagogical literacy of parents on health issues; creating
favorable conditions for personal development and creative self-realization of children involved in
classes; flexibility and mobility of the program in response to changes that occur in children in the
process of health-related and recreational activities.
Keywords: children’s football clubs, conditions, model, organizational and methodological support.

Методи дослідження: теоретичний
аналіз фахової науково-методичної
літератури та документальних матеріалів, соціологічні, педагогічні методи
дослідження, метод кваліметрії, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. У ході нашої наукової роботи було проведено експертну оцінку за методом переваги (ранжирування), (як експерти були залучені 11 осіб
(педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, керівники спортивнорозважальних та оздоровчих центрів,
науковці – розробники методик та матеріалів для закладів дошкільної освіти). Також було здійснено анкетування, яке проводили з вихователями, інструкторами з фізичної культури дошкільних установ з метою виявлення
особливостей організації оздоровчих
занять у закладах дошкільної освіти на основі використання спортивних ігор і можливості впровадження
програми із застосуванням елементів
гри у футбол. Систематизацію матеріалу і первинну статистичну обробку
було виконано за допомогою таблиць
Microsoft®Excel 2010.
Переважна більшість експертів
(90,9 %) рекомендували удосконалювати механізми моніторингу оцінювання фізичного стану дітей дошкільного віку шляхом організації їх належної діагностики та контролю, а також
загострили увагу на ефективності
урізноманітнення форм цілеспрямованого оздоровчо-виховного впливу, зокрема, шляхом організації індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи.
Крім того, 81,8 % експертів переконані в ефективності активізації взаємодії з батьками, розширення переліку
форм роботи з ними та створенні від-

повідних умов для забезпечення регулярної рухової активності дітей дошкільного віку у цілорічному режимі,
а 72,7 % шлях до удосконалення організації оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять вбачають у впровадженні наукових новацій, кращого
досвіду з питань фізичного розвитку дітей дошкільного віку в практику роботи дитячих футбольних клубів та родинного виховання. Виявилося, що, з точки зору 18,2 % опитаних,
організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності
дітей дошкільного віку в умовах клубних занять є достатньо сформованим,
проте 81,8 % з них вважають, що його
варто модернізувати з урахуванням
здобутків науково-педагогічної науки.
Варто вказати, що усі опитувані переконані, що традиційні заходи з організації оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах спортивно-оздоровчих та розважальних центрів потребують корекції
та удосконалення.
Отримані результати покладені
нами в основу удосконалення організаційно-методичного забезпечення
оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих футбольних клубів. Як дієвий
засіб підвищення ефективності організаційно-методичного забезпечення ми використали модель, яка включала чотири блоки: організаційний,
діагностичний, програмно-методичний та контрольний (рис. 1).
Організаційний блок передбачає
оцінку матеріально-технічних умов
дитячого футбольного клубу, можливостей кадрового забезпечення, можливостей впровадження оздоровчорекреаційних програм для дітей старшого дошкільного віку.

Діагностичний блок передбачає
визначення показників фізичного стану дітей старшого дошкільного віку,
опитування батьків про особливості
рухової активності дітей, їхні інтереси
та уподобання.
Програмно-методичний блок містить програму занять з використанням засобів спортивної анімації «FOOTBALL STARS» та заняття за
програмою «FOOTBALL CLUB», також
включає інформаційно-освітню складову, що має на меті підвищення педагогічної грамотності батьків з питань здоров’язбереження, а також
курс для підвищення рівня знань дитячих тренерів з питань безпеки проведення занять та використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової
активності під час занять з даним контингентом.
Контрольний блок включає оцінку змін у показниках фізичного стану дітей старшого дошкільного віку,
рівня їх задоволеності від участі в
програмах з використанням засобів
оздоровчо-рекреаційної рухової активності, за необхідності – внесення
коректив у програми занять.
Визначено такі технологічні умови для реалізації організаційно-методичного забезпечення оздоровчорекреаційних занять в умовах дитячих
футбольних клубів:
Перша умова – вивчення наявної матеріально-технічної бази, ознайомлення та опис простору, споруд,
інвентарю й обладнання, які можуть
бути використані для оздоровчорекреаційних занять.
Друга умова – проведення анкетування та опитування батьків дітей для
визначення спрямованості програми з
урахуванням віку дитини, її інтересів,
очікувань та потреб.
Третя умова – опис оздоровчорекреаційної програми для дітей старшого дошкільного віку. Для кожного заняття вказано перелік конкретних заходів, їх тривалість, місце проведення. Для формування й задоволення інтересу дітей до участі в таких
заняттях здійснювали урізноманітнення використовуваних анімаційних заходів.
Четверта умова – інформування батьків і дітей про зміст, переваги

97

1/2021

Рисунок 1 – Структура моделі організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячого футбольного
клубу

й привабливі характеристики авторської програми занять з елементами
футболу.
П’ята умова – тестування та опитування учасників занять програми.
Основними формами контролю виступають:
• первинний – здійснюється перед
початком проведення занять для визначення вихідного рівня показників
фізичного стану дітей старшого дошкільного віку;
• оперативний – проводиться після кожного анімаційного заняття, при
цьому визначається рівень задоволеності осіб, кількість залучених до анімаційних програм та частота їх участі в анімаційних заходах і з’ясовуються
нові інтереси й побажання відвідувачів;
• поточний – через 10–12 тижнів виконання програми; до уваги беруться показники психоемоційного та
функціонального стану організму, рухової активності й виявлення змін у
веденні здорового способу життя тих,
хто бере участь в анімаційних заходах;
перевіряється ефективність засобів,
методів та організаційних форм і визначається необхідність корекції;
• підсумковий – здійснюється після завершення програми (10 місяців);
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при цьому зіставляються вихідні показники кількості залучених до анімаційних програм та частоти їх участі в
анімаційних заходах, рівня задоволеності, рівня рухової активності й морфофункціонального та емоційного
стану осіб, які брали участь у програмі, за тими критеріями ефективності,
які були визначені.
Шоста умова – внесення змін до
змісту та розкладу занять у межах анімаційної програми, яка реалізується.
Відповідно до показників оперативного й поточного контролю, вносили корективи в підбір заходів, методів та організаційних форм для
подальших занять з використанням
засобів футболу. За підсумками реалізації цієї програми сформовано рекомендації до спрямованості, розкладу й характеристики рекреаційних заходів для занять програми спортивної
анімації нового сезону.
Основними методичними умовами реалізації програми оздоровчорекреаційних занять в умовах дитячого футбольного клубу виступали:
• урахування вихідного рівня показників фізичного стану дітей старшого дошкільного віку, належний
первинний, оперативний та поточний
лікарсько-педагогічний контроль;

• урахування потреб дітей та запитів родин у спрямованості оздоровчих
занять;
• створення повного програмного
супроводу оздорово-рекреаційних занять;
• підвищення фахової компетентності та кваліфікації, методичний супровід тренерів, які проводять заняття
за запропонованою програмою, створення оптимальних умов для роботи
дитячих тренерів;
• створення сприятливих умов для
особистісного становлення та творчої
самореалізації дітей, залучених до занять;
• гнучкість та мобільність програми у реагуванні на зміни, які відбуваються з дітьми у процесі оздоровчорекреаційних занять.
Результативність запропонованих
рекомендацій з удосконалення організаційно-методичного забезпечення
оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів оцінювали на основі забезпечення належного рівня безпечності оздоровчих занять
та ефективності відповідно до критеріїв, визначених експертами, а саме підвищення рівня рухової активності, гар-
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монійний фізичний розвиток, корекція порушень опорно-рухового апарату, покращення функціонального стану основних систем організму, нормалізація емоційного стану дітей старшого дошкільного віку, підвищення рівня
фізичної підготовленості.
Дискусія. Нами застосовано експертну оцінку для визначення причин, що не сприяють ефективному забезпеченню оздоровчо-рекреаційної
діяльності дітей дошкільного віку у
дитячих футбольних клубах. Подібні підходи довели свою ефективність у багатьох наукових роботах
[3, 4, 9, 16]. Узгоджена думка експертів (W = 0,79; p < 0,05) засвідчила такі причини, що знижують ефективність: відсутність чіткої моделі
організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності, відсутність стійкої системи
педагогічного контролю в процесі
оздоровчо-рекреаційних занять, малоефективне дидактичне наповнення
програм занять. На думку експертів,
недостатньо обґрунтованим виглядає застосування програм оздоровчорекреаційної спрямованості, через
ігнорування важливих її складових –
оцінки умов впровадження на базі
футбольних клубів, моніторингу показників фізичного стану. Експерти
вказують на недостатньо обґрунтовані критерії ефективності.
Враховуючи результати констатуючого експерименту та опитування
батьків і експертів, нами визначено шляхи підвищення ефективності
організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності
на базі дитячого футбольного клубу.
Науково обґрунтовано та розроблено
модель організаційно-методичного забезпечення, в основу якої покладено
чотири блоки, а саме, організаційний,
діагностичний, програмно-методичний
та контрольний. Ефективність блочного
принципу побудови досліджували у ряді
наукових робіт [6, 11, 13, 15].
Як складову розробленої моделі
теоретично обґрунтовано, розроблено
та впроваджено програму оздоровчорекреаційних занять «Football Stars» з
використанням елементів гри у футбол. Як основні засоби використовували серію ігрових вправ з футбольним м’ячем: естафети, рухливі ігри,
конкурси, спортивні вікторини, роз-

важальні заходи, свята, сюжетнорольові ігри. Діти дошкільного віку,
які проявили підвищений інтерес
до занять футболом, мали можливість відвідувати додатково заняття у
«Football club», що були спрямовані на
початкове навчання гри у футбол. Використання засобів спортивних ігор і,
зокрема засобів футболу, в оздоровчих програмах для дітей старшого дошкільного віку довело свою ефективність у багатьох наукових дослідженнях [5, 7, 10–12, 17].
Важливим для комплексного
впливу на розвиток дитини є належний рівень теоретичної підготовленості батьків. На це звертається увага
у спеціальній літературі [18]. Тому для
підвищення рівня поінформованості
батьків з питань здоров’язбереження було розроблено інформаційноосвітню складову, що включала основи теоретичних знань з питань рухового режиму дітей, раціонального
харчування, загартування тощо.
Дослідники вбачають проблемним
недостатній рівень підготовленості дитячих тренерів до впровадження оздоровчо-рекреаційної діяльності [16]. Тому для підвищення рівня
знань дитячих тренерів з питань безпеки проведення занять та використання засобів оздоровчо-рекреаційної
рухової активності під час занять з даним контингентом проводили тренінги, ефективність яких підтверджена у
наукових роботах [7, 14].
Результати проведеного дослідження підтвердили та доповнили
вже відомі розробки, а також сприяли
отриманню нових даних про проблеми, що вивчалися. До нових результатів роботи належать: теоретичне
обґрунтування моделі організаційнометодичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих
футбольних клубів, що включає
організаційний, діагностичний, програмно-методичний та контрольний
блоки та опрацювання технологічних і
методичних умов її реалізації для підвищення безпечності та ефективності занять з дітьми дошкільного віку;
обґрунтування цілісного підходу до
програмно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності
в умовах дитячих футбольних клубів.
Проведені дослідження сприяли обґрунтуванню ряду нових нау-

кових положень, які в цілому дозволили вирішити важливе наукове завданя, пов’язане з удосконаленням
організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих футбольних клубів.
Висновки. З точки зору експертів встановлено, що організаційнометодичне забезпечення оздоровчорекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять
є достатньо сформованим, проте
експерти вважають, що його варто модернізувати з урахуванням здобутків науково-педагогічної науки.
Відповідно до отриманих результатів дослідження здійснено теоретичне
обґрунтування моделі організаційнометодичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих
футбольних клубів, що включає
організаційний, діагностичний, програмно-методичний та контрольний
блоки, та опрацювання технологічних
і методичних умов її реалізації для підвищення безпечності та ефективності занять з дітьми дошкільного віку;
обґрунтування цілісного підходу до
програмно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності
в умовах дитячих футбольних клубів.
Для визначення ефективності впровадження моделі визначено технологічні та методичні умови її реалізації
на базі дитячих футбольних клубів.
Розроблені заходи сприяли удосконаленню організаційно-методичного
забезпечення дитячого футбольного клубу. Авторська програма занять
для дітей старшого дошкільного віку
на базі дитячих футбольних клубів
сприяла покращенню показників фізичного стану дітей, підвищенню рівня їхньої рухової активності, зміцненню опорно-рухового апарату, поліпшенню емоційного стану, підвищенню
показників фізичної підготовленості,
зниженню захворюваності. Зазначене
свідчить про ефективність запропонованої моделі та дозволяє її рекомендувати до впровадження у практичну діяльність дитячих футбольних клубів.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з обґрунтуванням
та розробкою програм оздоровчорекреаційних занять з елементами
футболу для дітей шкільного віку на
базі дитячих клубних об’єднань.
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