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Анотація. Футбол є популярним видом спорту серед курсантів
Херсонської державної морської академії та одним із засобів формування
фізичних якостей особистості в процесі самореалізації у професійній діяльності
морських фахівців.
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Вступ. Професійна діяльність морських фахівців в умовах науковотехнічного прогресу вимагає від них нарівні з професійними знаннями і
вміннями мати необхідну спеціальну фізичну підготовленість, працездатність і
професійно важливі якості. У зв’язку з цим в Херсонській державній морській
академії велика увага приділяється професійно-прикладній фізичній підготовці
здобувачів вищої освіти (Гузарь, Чурганов, & Свирида, 2019; Huzar, 2019).
Професія моряка має свої специфічні особливості, які включають умови
праці, психофізіологічні характеристики і вимоги до рівня розвитку
психофізичних якостей (Гузар & Юськів, 2019).
Результати досліджень. На сучасному етапі впроваджується система
професійно-прикладної фізичної підготовки з елементами спортивних ігор, що
допомагають професійній адаптації майбутніх морських фахівців (Гузар &
Юськів, 2019; Гузар, 2019).
Необхідні для професійної підготовки фізичні якості й рухові навички
формуються та удосконалюються в процесі вмілого, раціонального сполучення
професійного навчання зі спеціальною фізичною підготовкою з елементами
спортивних ігор (Bolotin & Bakayev, 2017; Hakman et al, 2019; Гузарь, Болотин,
& Юськив, 2019).
Фізичне виховання організовується на принципах індивідуалізації та
диференціації, які створюють умови для прояву здібностей курсантів в обраних
ними формах фізкультурно-спортивної діяльності. Варіативність змісту і
різноманітність форм фізичного виховання в академії визначено мотивацією,
інтересами і потребами курсантів (Хоменко, 2019; Хоменко, Свирида, 2019;
Юськів, 2019).
Так, значний інтерес у курсантів викликають заняття футболом, який є одним з
найпопулярнішим ігрових видів спорту. Зростання популярності футболу
сприяє необхідності впровадження елементів футболу в освітній процес і
систему фізичного виховання курсантів (Gomez-Piqueras et al, 2019; Abbott et al,
2018; Pratas et al, 2018).
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За останній час велика увага приділяється розвитку жіночого футболу, як
у освітньому процесі, так і в спортивних секціях (Гузар, Шалар, & Норик, 2014;
Шалар, Стрикаленко, & Гузар, 2019; Huzar, Shalar, & Norik, 2014).
У футболі, як і в більшості спортивних ігор є характерні фізичні вправи,
які виконуються різноманітно в залежності від ігрової ситуації, мають
ефективний та позитивний вплив на організм курсантів (Алиев, Андреев, &
Губа, 2012; Андреев & Левин, 2004; Губа, 2016).
Футбол як засіб фізичного виховання має характерні ознаки:
- наявність елементів суперництва і емоційності в ігрових діях, що
дозволяють відтворювати складні взаємини між курсантами;
- мінливі умови виконання рухових дій, що вимагають високої
пристосованості до них;
- варіативність ігрових ситуацій, що викликає активну самостійність у
виборі результативних дій;
- комплексний прояв різноманітних психофізичних якостей.
Розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей досягається завдяки
тренувальним вправам, близьким до змагальних, в зв’язку з чим формування
фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, спритності) і координаційних
здібностей розглядаються в єдності з технічною, тактичною та психологічною
підготовкою (Smpokos, et al, 2018; Evangelos, et al, 2018; Шалар, Гузар, &
Хоменко, 2019).
Організація занять з використанням футболу направлена на розвиток
фізичних та психологічних якостей, координаційних здібностей. На таких
заняттях в ігровій діяльності виховуються сміливість, стійкість та ініціатива,
увага та спостережливість, загальне загартування організму, а також зняття
психологічного навантаження освітнього процесу (Юськів С. & Юськів К,
2017).
Заняття з елементами футболу можливі в самих різних кліматичних і
метеорологічних умовах, які сприяють фізичному загартуванню, підвищують
стійкість до захворювань і підсилюють адаптаційні можливості організму
курсантів. При цьому виховуються важливі звички до постійного дотримання
побутового, трудового, навчального та спортивного режимів, що сприяє
формуванню здорового способу життя. Змагальний характер, висока
емоційність, самостійність дій роблять футбол ефективним засобом активного
відпочинку.
Завдяки
різноманітній
руховій
діяльності,
широким
координаційним і атлетичним можливостям, курсанти, займаючись футболом,
швидше і успішніше засвоюють життєво важливі рухові вміння та навички,
необхідні в подальшій трудовій діяльності.
Висновки. Співвідношення якостей особистості, необхідних у
професійній діяльності морських фахівців та сформованих засобами фізичної
культури, дозволяють зробити висновок, що включення футболу в освітній
процес фізичного виховання Херсонської державної морської академії є
оптимальним засобом професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів,
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що сприятиме успішному вихованню їх особистісно-професійних якостей.
Футбол має велике виховне значення, всебічно розвиває курсантів. Фізичне
виховання курсантів із використанням футболу є активним методом здійснення
їхньої професійно-прикладної фізичної підготовки з метою майбутньої
успішної фахової адаптації.
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