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 Коли молоді люди ростуть, розвиваються і дозрівають, трапляється бага-
то важливих змін. Найбільш очевидними є фізіологічні зміни, проте когнітивні та 
емоційні зміни, навіть якщо вони не є настільки очевидними і їх не так легко спо-
стерігати, так само важливі для розуміння  і врахування тренерами. Ефективно під-
тримувати довгостроковий розвиток спортсменів - це головне завдання  трене-
ра, яке вимагає наявності всіх  доступних інструментів.     

 Даний документ - це інструмент, який позитивно впливає на якість  тре-
нувань   та  змагань завдяки урахуванню таких факторів, як вік розвит-
ку та інші сприятливі для здатності тренуватися періоди. Модель розви-
ває спортивні здібності завдяки фокусуванню на основних рухових навичках і 
вміннях на початку, з метою подальшого впровадження специфічних спортивних нави-
чок в певному віці розвитку.          

Emil Persson och Jocke Bååth «Svensk Innebandys Utvecklingsmodell»  / Переклад з 
шведської ФОП Скок В.О., 2018. 
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ГЛОСАРІЙ

Адаптація - це пристосування  організму спортсмена до певного типу тренувань. Таке 
пристосування пов'язане з генетичною схильністю, а це означає, що між спортсменами 
є індивідуальні відмінності.

Когнітивність стосується того, що пов'язане з нашим пізнанням, тобто, як ми сприй-
маємо, зберігаємо та використовуємо інформацію. Простіше кажучи - наше мислення.

Хронологічний вік - це число років від народження людини. Діти, котрі мають один 
і той самий хронологічний вік, можуть відрізнятися декількома роками у біологічній 
зрілості.

Зрілість -  це якісна зміна в людині, така, як, наприклад, розумові здібності.

Чутливі періоди розвитку відноситься до періодів, коли тренування і розвиток певної 
здібності мають оптимальний ефект.

Зростання - це кількісні зміни людини, наприклад, зріст і вага.

Стрибок зростання - це швидке збільшення зросту, що відбувається в усіх людей під 
час пубертатного періоду. Проте, коли це зростання починається, може існувати різни-
ця між окремими індивідуумами, оскільки дівчата, зазвичай, починають зростати рані-
ше, ніж хлопчики.

Здатність тренуватися  - це те, наскільки швидко і значно ви можете впливати на 
фізичні здібності.

Вік розвитку - це ступінь біологічного зростання і зрілості людини, що також
включає соціальний, емоційний, інтелектуальний розвиток та розвиток моторики.

5



ОГЛЯД

 У документі описується довгострокова шведська модель розвитку флорболу, 
що розроблена для занять спортом, включаючи тренування, змагання та віднов-
лення на основі етапів розвитку, пов'язаних скоріше з біологічним, ніж з хроноло-
гічним віком.
 Спортсмени, які займаються спортом, опираючись на дану модель розвитку, 
отримують досвід тренувань та змагань з урахуванням особливостей їх індивіду-
ального розвитку.

Шведська модель розвитку флорболу (SIU)

1. Ґрунтується на фізичному, емоційному та ког-
нітивному розвитку дітей та підлітків. 
2. Забезпечує розвиток всебічних рухових вмінь 
та навичок  дітей та підлітків, що служить ба-
зою для досягнення максимальної резуль-
тату і гарного здоров'я.   
3. Забезпечує, щоб програма тренувань, змагань 
та відновлення була створена і доступна на про-
тязі  всієї кар'єри спортсмена.  
4. Об'єднує елітний, змагальний, широкодоступ-
ний, дитячий та любительський спорт. 
5. Виходить з правил та цінностей Швед-
ського Спорту.    
6. Виступає за здоровий спосіб життя та за-
няття спортом на протязі всього життя.

 Цей документ повністю ґрунтується на 
науково-спортивній літературі та розроблений 
для всіх тренерів та асоціацій флорболу у Швеції. 
Найголовнішим  в нашій діяльності є досягнення 
консенсусу навколо тренування та розвитку на-
ших спортсменів. І саме це є метою цієї моделі.

 Модель будується на врахуван-
ні різних етапів розвитку людини та спи-
рається на теорії канадської моделі LTAD.
 LTAD - це модель довгострокового роз-
витку спортсменів, яка виступає як за еліт-
ний спорт, так і за здоровий спосіб життя 
та заняття спортом на протязі всього життя. 
(Канадські спортивні центри, 2010 р.) 

 Коли молоді люди ростуть, розвиваються 
і дозрівають, трапляється багато важливих змін. 
Найбільш очевидними є фізіологічні зміни, про-
те когнітивні та емоційні зміни, навіть якщо 
вони не є настільки очевидними і їх не так легко 
спостерігати, так само важливі для розуміння  і 

врахування тренерами. Ефективно підтри-
мувати довгостроковий розвиток спортсме-
нів - це головне завдання  тренера, яке вима-
гає наявності всіх  доступних інструментів.

 SIU - це інструмент, який позитивно 
впливає на якість тренувань та змагань зав-
дяки урахуванню таких факторів, як вік роз-
витку та інші сприятливі для здатності тре-
нуватися періоди. Модель розвиває спортивні 
здібності завдяки фокусуванню на основних 
рухових навичках і вміннях на початку, з ме-
тою подальшого впровадження специфічних 
спортивних навичок в певному віці розвитку.

 Це модель, яка сприяє постійному ін-
тересу людей до занять спортом. Діти та під-
літки, які отримують спортивне навчання 
флорболу в рамках даної моделі,  відчувають 
себе в безпеці та заохочені до подальшого роз-
витку, приймаючи участь у змаганнях та за-
ймаючись спортом. Крім того, люди також від-
кривають шлях до досягнення максимального 
результату та виходу на міжнародний рівень.

 Модель будується на десяти ключових 
факторах і складається з шести рівнів. Перші три 
рівні мають метою заохотити людей отримати 
базове спортивне навчання і займатися спортом. 
Наступні два рівні зосереджуються на досягнен-
ні максимального результату,  в той час  як остан-
ній рівень заохочує займатися спортом протягом 
всього життя.     

 Інтеграція між рівнями в моделі показа-
на зображенні 1. Перехід спортсмена  між рів-
нями пов’язується з його зрілістю і зростанням, 
водночас спортсмен заохочується до здорово-
го способу життя та занять спортом протягом 
всього життя. Модель також передбачає мож-
ливість руху від активного способу життя і ши-
рокодоступного спорту до змагального спорту.
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Задоволення від рухливих вправ
6-9 років

Навчатися тренуватися 
9-12 років

Тренуватися, щоб тренуватися
12-16 років

Широкодоступний спорт

Тренуватися, 
щоб вигравати

Тренуватися, щоб
приймати участь 

16-21 +/- років

Заняття спортом - тренуватися, 
щоб почуватися добре

Заняття спортом протягом всього життя

Зображення 1. Схематичне зображення інтеграції між етапами в моделі розвитку гравця.

 На перших трьох рівнях мова йде 
про розвиток «спортсмена». 
 Це передбачає чіткий фокус на основні 
рухові навички на зеленому рівні, основні спе-
цифічні спортивні навички на синьому рівні, а 
також створення та зміцнення фізичних та ро-
зумових здібностей на червоному рівні. Спортс-
мен, який проходить перші три рівні моделі, по-
винен мати можливість створювати та розвивати 
якості, які також необхідні для того, щоб стати 
здатними та успішними в інших видах спорту.

 Важливо також зазначити, що добре почи-
нати грати у флорбол як на зеленому, так і на си-
ньому та червоному рівнях. Перші три рівні завж-
ди повинні бути відкриті для початківців у спорті. 
Якщо спортсмен потім вирішить продовжувати 

прагнути до спортивної кар’єри у флорбо-
лі, то мова буде йти про розвиток «гравця» на 
чорному та золотому рівні. Це робиться шля-
хом оптимізації специфічних спортивних на-
вичок та максимізації досягнення результату. 

 У будь-який час спортсмен може обрати 
перехід на коричневий рівень, тобто у широко-
доступний спорт або заняття спортом. Тоді ді-
яльність коригується скоріше на основі цілей 
зміцнення здоров’я, а не на спортивних цілях.
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ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД РУХЛИВИХ ВПРАВ
Хронологічний вік 6–9 років
• Все тренування ґрунтується на веселощах та задоволенні
• Основні рухові навички - «ABC тіла»
• Когнітивний та емоційний розвиток
• Універсальна силова підготовка
• Введення найпростіших правил гри
• Етичні та моральні питання спорту
• Ніякої періодизації, але структурована та відповідна програма
• Щоденна фізична активність

НАВЧАТИСЯ ТРЕНУВАТИСЯ
Хронологічний вік 9–12 років
• Розвиток загальних спортивних навичок
• Основні спортивні навички - « ABC спорту»
• Основні технічні навички
• Вступ до розумової підготовки
• Когнітивний та емоційний розвиток
• Універсальна силова підготовка 
• Спроба заняття різними видами спорту
• Проста періодизація
• Щоденна фізична активність

ТРЕНУВАТИСЯ, ЩОБ  ТРЕНУВАТИСЯ
Хронологічний вік 12–16 років
• Розвиток специфічних для флорболу навичок 
• Оптимальний розвиток сили та аеробних здібностей з урахуванням кри-
вої зростання.
• Запровадження техніки систематичного силового тренування 
• Розвиток розумової підготовки
• Когнітивний та емоційний розвиток
• Проста періодизація 

ТРЕНУВАТИСЯ, ЩОБ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ 
Хронологічний вік 16–21 років
• Розвиток гравця флорболу 
• Оптимізація специфічних для флорболу фізичних здібностей 
• Оптимізація технічних та тактичних навичок
• Когнітивний та емоційний розвиток
• Прогресивна розумова підготовка 

ТРЕНУВАТИСЯ, ЩОБ ВИГРАВАТИ
• Підтримка або поліпшення фізичних здібностей
• Подальший розвиток технічних і тактичних навичок
• Моделювання тренувань та досягнень
• Максимізація фізичних здібностей
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ШИРОКОДОСТУПНИЙ СПОРТ ТА ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ З 
МЕТОЮ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ
Відбувається вхід з усіх вікових груп
• Принаймні 60 хвилин помірного тренування або 30 хвилин інтенсивного тренування для дорослих 
кожен день
• 60 хвилин середньої або інтенсивної фізичної активності щодня для дітей/підлітків
• Змінювати заняття спортом
• Відходити від орієнтованих на змагання видів спорту до заходів для підтримки здоров’я
• Перехід до статусу функціонера або керівника в спорті
• Кращі можливості займатися спортом протягом всього життя складаються в тому разі, якщо фізична 
база створюється перед рівнем “Тренуватися, щоб тренуватися”
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ВВЕДЕННЯ
 Потреба у моделі розвитку для занять спортом виявляється на кожному рівні. Не тільки 
з метою розвитку талановитих гравців флорболу, але перш за все з метою розвитку та підготов-
ки спортсменів шляхом різнобічного та індивідуального тренування. Виховувати громадян, які 
дотримуються здорового способу життя і які займаються спортом на протязі всього життя - це 
найважливіше завдання для спортивного руху.
 Спортивний рух базується на прин-
ципу, щовсі члени його некомерційних асо-
ціацій, особливо діти та підлітки, можуть 
отримувати колективну і змагальну підго-
товку в межах цих асоціацій.   
Колективна підготовка  базується на принципах, 
що кожен може брати участь у навчанні, відчувати 
себе частиною колективу і мати можливість роз-
виватися з урахуванням власних можливостей та 
інтересів. Ці принципи ставлять на перший план 
суспільні демократичні цінності, які частково мо-
жуть відрізнятися від власне спортивної діяльності.
 Змагальна підготовка може розгля-
датися як власна місія спортивного руху.
Йдеться про принципи, які зазвичай важливі для 
досягнення перемоги, так само як вправи спри-
яють досягненню майстерності, а тренування є 
відправною точкою для всього, що відбувається 
під час змагань та матчів. Сюди також включають 
етичні питання стосовно всього, від дотримання 
правил до зловживання ними та допінгу. Не менш 
важливим є мистецтво керування власною роллю 
та можливостями стосовно команди або трену-
вальної групи, а також ставлення, яке проявляється 
зі сторони спортсменів до своїх колег, конкурентів 
та суперників, лідерів, функціонерів та аудиторії.
 Згідно Спорт Прагне, колективна підготов-
ка має стати очевидною загальною метою у дитячо-
му спорті, де діяльність повинна бути «грайливою, 
всебічною та заснованою на власних потребах і 
можливостях дітей». Тільки після цього в юнаць-
кому спорті змагальній підготовці поступово може 
бути надано більше простору. Але лише за умови, 
що діяльність стимулюватиме «довгостроковий 
спортивний розвиток та протидіятиме виключен-
ню» (Національна спортивна асоціація, 2009).
 В описах дослідників дитячого та юнаць-
кого спорту представлена інша картина. Го-
ловна ідея полягає в тому, що змагальна під-
готовка вже в ранньому дитячому спорті є 
домінуючою логікою. І це виявляється в спорті 
як виховальному середовищі. Результатом є ді-
яльність, де серйозність і дисципліна перева-
жає ігри і спонтанність. Це є діяльність, де ви-
бір і порядок ранжирування вже досить рано 
сприймаються, як самоочевидні принципи для 
сприяння ефективності і досягненням.  

 В організованому спорті, з акцентом на 
практичних заняттях, де змагання часто є ос-
новою діяльності, колективна підготовка  може 
виступати як щось вторинне, зовнішнє та додат-
кове. Але це не так. Ті асоціації, які здатні ба-
лансувати колективну і змагальну підготовку, 
навпаки, є тими, хто найкращим чином здатні 
досягти гарних і стійких успіхів, як в плані за-
нять спортом, так і в плані досягнення результа-
ту. Крім того, пояснення є інтуїтивно зрозумілим 
і простим: в переважній більшості  випадків мо-
лоді люди залишають юнацький спорт, коли вони 
стають дорослими та повністю навченими. Тіль-
ки тоді можна оцінити їх реальний потенціал.
 У Державному спортивному дослідженні 
2008 року сформульовано низку принципів ді-
яльності для дитячого та юнацького спорту. До-
слідження доводить, що асоціації та лідери, які 
дотримуються цих майже очевидних головних 
правил, створюють не тільки позитивне асоціа-
ційне середовище. Вони також формують діяль-
ність, яка  сприяє як  демократичним принципам 
асоціації, так і цілям змагального спорту, спря-
мованим на розвиток багатьох висококваліфі-
кованих елітних спортсменів (Петерсон, 2008).
• Сприяйте тому, щоб якомога більше спортсменів 
залишалися в спорті якомога довше.  
• Сприяйте тому, щоб кожна людина розвивалася 
відповідно до власних унікальних можливостей.
• Кожна людина в своєму розвитку повинна лише 
порівнюватися з самим собою.   
• Сприяйте тому, щоб момент боротьби у змаганні 
перевершував власне результат.   
• Надайте кожній людині гідну спеціальну освіту.
 
 SIU - це не просто ще один план. 
SIU заснована на філософії та є інструмен-
том зміни спортивної культури, яка, як ствер-
джують дослідники спорту, явно переважає. 
SIU забезпечує основу для тренувальних та
змагальних програм, які відповідають як ко-
лективній, так і змагальній підготовці.
 SIU визначає існуючі сьогод-
ні недоліки у спорті та надає рекомен-
дації щодо вирішення проблем. Дана
модель є керівництвом для планування оптималь-
них досягнень на всіх рівнях розвитку спортсмена.
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МОДЕЛЬ СВЕНССОНА
 Модель Свенссона є результатом багато-
річного досвіду роботи Національної школи флор-
болу в Умео, а також аналізу жіночого Чемпіонату 
світу у Вестеросі 2009. Ідея моделі полягає в тому, 
що вона частково може бути використана як ана-
літичний інструмент для діяльності, і таким чи-
ном допоможе визначити пріоритети. Але, перш 
за все, модель допомагає виявити те, що важли-
во розвивати спочатку, починаючи з нуля і над-
будовуючи базу, а не навпаки (Свенссон, 2010).

 Проте важливо розуміти, що окремі ча-
стини моделі не повинні розглядатися як ізо-
льовані частини, навпаки, вони всі пов’яза-
ні. Мається на увазі, що фокус є повністю на 
спортсмені. Але для того, щоб створити яс-
ність щодо того, які частини допомагають 
розвивати кваліфікованого гравця флорболу, 
різні  частини моделі ілюструються окремо. 

 У моделі також є ефект впливу, що оз-
начає, що при обмежених ресурсах ви отри-
муєте найбільший ефект, якщо ресурси закла-
даються на самих нижніх рівнях моделі. Це 
означає, що модель може бути використана як 
для цілої асоціації, так і для окремої команди.

Платформа 
Платформа є основною передумовою для роботи 
та розвитку асоціації чи команди. Вона включає 
в себе такі фактори, як організація, навколиш-
нє середовище, культура, економіка, тренуваль-
ний процес тощо.     

Людина 
Цей рівень включає індивідуальні та команд-
ні психологічні частини, такі як мотива-
ція, самооцінка, безпека тощо.  
Спортсмен 
Цей рівень включає фізичні якості, такі як 
витривалість, сила, рухливість тощо.  
Флорболіст 
Цей рівень включає індивідуальні якості, такі як 
техніка, розуміння гри, тактична підготовка тощо.
Ігрова система 
Цей рівень включає в себе філософію гри зі 
стратегіями атаки та оборони, а також зістав-
лення гравців.    
Досконалість 
Досконалість включає гру в численних позиці-
ях, фіксованих ситуаціях, навчання та ігрові до-
сягнення.      

 Модель Свенссона  застосовується та вико-
ристовується для  командного розвитку на рівні плат-
форми та для розвитку гравця на інших рівнях, як 
показано на зображенні 2.    

 Платформа створює умови для розвитку 
гравців та лідерів в межах діяльності асоціації. 
Людина, Спортсмен, Флорболіст, Ігрова система і 
Досконалість включають в себе «кусочки пазлів», 
які разом складають повноцінного гравця флор-
болу. Ці «кусочки пазлів» повинні викладатися 
тренером дитині в потрібному віці розвитку, щоб 
вона змогла досягти свого повного потенціалу.

Платформа

Людина

Спортсмен

Флорболіст

Ігрова система

Досконалість

РОЗВИТОК ГРАВЦЯ

КОМАНДНИЙ РОЗВИТОК

Зображення 2. Застосування моделі Свенссона для командного розвитку та для розвитку гравця.
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КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ
 Наступні десять факторів - це принципи та інструменти, на основі яких по-
будована шведська модель розвитку гравця флорболу.

1. ПРАВИЛО  10-ТИ РОКІВ                                                                                                 
 Наукові дослідження виявили, що потріб-
но мінімум 10 років та 10 000 годин тренувань для 
талановитого спортсмена, щоб досягти міжнарод-
ного рівня. Для активних спортсменів і тренерів, 
це означає в середньому три години тренувань та 
змагань кожен день протягом десяти років. Однак 
важливо зрозуміти, що це середній показник, який 
передбачає, що молоді спортсмени тренуються 
менше трьох годин на день, в той час коли дорослий 
елітний спортсмен часто тренується більше трьох 
годин на день. Водночас немає розподілу між го-
динами тренувань в школі, спортивних асоціаціях 
чи на спортивних майданчиках, проте це сумар-
ний показник для всіх зацікавлених цим спортом.
 Це підтверджується у виданні Шлях до 
досконалості, яке описує розвиток олімпійських 
спортсменів у Сполучених Штатах в період між 
1984 та 1998 роками. Результати показують, що 
для досягнення олімпійського рівня потрібно 
в середньому 12-13 років тренувань і розвит-
ку, а також це вимагає прогресу у кількості тре-
нувань протягом тривалого час (USOC, 2000).
Це правило не є щось унікальне, щоб досяг-
ти найкращих результатів саме у світі спор-
ту, адже існує однаковий «час підготовки» і в 

таких сферах, як музика, математика та меди-
цина (Ерікссон та ін., 1993). З цими знаннями 
також приходить розуміння того, що розви-
ток до вищого рівня в обраній області займає 
багато часу, і не існує легких шляхів стати 
топ-спортсменом міжнародного рівня. Адже 
це потребує ретельно розробленого плану зма-
гань, тренувань і відновлення (Сміт, 1986).
Однак важливо зазначити, що варто надати пе-
ревагу всебічному базовому тренуванню, а не 
ранній спеціалізації. Швецьке дослідження шля-
ху до національної збірної показує, що успіш-
ні спортсмени дебютують у головному спорті, 
як правило, у молодшому шкільному віці, тоді 
як вік спеціалізації в обраному виді спорту ко-
ливається від 11 до 16 років (Карлссон, 1991).
 Якщо спортсмени починають спеціалі-
зуватися в спорті на ранньому етапі, це може 
сприяти тому, що частина  з них відчуває себе 
«перегорівшими», відмовляється від спорту 
або травмується. Зображення 3 та 4 показують, 
що універсальне всебічне базове тренування 
в ранні роки, порівняно з ранньою спеціаліза-
цією, призводить до значно меншої кількості 
травм і кращих результатів (Воробьов, 1983).
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Група 1

Кількість років тренувань
(в 1-й рік дітям було в середньому 11 років) 

Спеціалізована підготовка
Cпортивні результати
Травми
Базова підготовка

Довільна одиниця 

Група 1: Базова підготовка з поступо-
вим введенням в частини спеціалізова-
ної підготовки. 11 спортсменів досягли 
рівня національної збірної. 33,8% 
отримали травми.

Зображення 3. 80 молодих талановитих спортсменів, за якими спостері-
гали протягом семи років, розділені на дві групи по 40 в кожній. 

Група 2

Кількість років тренувань
(в 1-й рік дітям було в середньому 11 років) 

Спеціалізована підготовка
Cпортивні результати
Травми
Базова підготовка

Довільна одиниця 

Зображення 4. 80 молодих талановитих спортсменів, за якими спостері-
гали протягом семи років, розділені на дві групи по 40 в кожній. 

Група 2: Спеціалізована підготовка 
без допоміжних засобів та лише де-
кілька елементів базової підготовки. 2 
спортсмени досягли рівня національної 
збірної. 66,2% отримали травми.

Рекомендації: 

• Почекайте зі спеціалізацією до потрібного 
часу;       
• Сфокусуйтеся на загальних спортивних нави-
чках  перш, ніж стрибок зростання набере обер-
тів у зв’язку з пубертатним періодом;  
• Переходьте до спеціалізації у флорболі після
стрибка зростання. Позиційна спеціалізація по-
винна відбуватися на рівні “Тренуватися, щоб 
приймати участь”;     
• Тренування включає багато позитивних повто-
рень навичок, які використовуються в грі. Власна 
підготовка завжди була ключем до того, щоб ста-
ти найкращим у цих областях;   
• Цікавтеся іншими видами спорту, щоб запобігти
конкуренції молодих спортсменів;  

Простою мовою: 

• Кожна дитина - це спортсмен, який потребує роз-
витку базових рухових навичок, з метою розумін-
ня важливості фізичної активності та занять спор-
том з користю для здоров’я;    
• Коли спортсмени досягають рівня, де їм по-
трібно спеціалізуватися, у них є база для досяг-
нення  успіху на найвищому рівні та розумо-
вий потенціал для того, щоб розподіляти  час 
та енергію, які потребуються на даному етапі;
• Неправильні рішення приймаються досить рано 
під час розвитку дитини. Це призводить до того, 
що останнім часом все менше спортсменів за-
лишається в спорті, де вони дійсно отримали би 
можливість спеціалізуватися;   
• Щоб уникнути «перегорання» в юному віці; 
• Щоб уникнути ушкоджень від перевантаження;
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2. ФІЗИЧНА БАЗА
 Загальна мета періоду, передуючого 
пубертатному, - це розвиток основних рухових 
навичок, які тренуються під час веселощів та ігор.

 У віці 6-12 років фокус повинен полягати 
на тренуванні навичок, відомих під назвою «ABC 
тіла», тобто на розвитку універсального рухового 
репертуару, а саме:  бігати, стрибати, балансувати, 
котитися, кидати, ловити, висіти, лазити, плазува-
ти та повзати. Саме тут добре працювати над ру-
хами, які є спільними для багатьох  видів спорту.

 В останній частині цього періоду та-
кож вводиться  «ABC спорту», що передбачає 
тренування більш передових координаційних 
здібностей, таких як стрибок, зміна напрям-
ку та баланс. Тренування має бути веселим і, 
перш за все, всебічним протягом усього періоду.

 Всі спортсмени повинні навчатися ос-
новним руховим навичкам в потрібний час  роз-
витку. Оскільки нервова система швидко розвива-
ється саме в дитинстві, дуже важливо розвивати 
рухові навички, що дозволяє нервовій системі  ак-
тивно працювати на перших рівнях моделі. Якщо 
діти не навчаються цим навичкам у потрібний 
час їхнього розвитку, то не гарантовано, що вони 
зможуть досягти свого потенціалу у майбутньому.

 Фізично активна дитина має багато енергії 
та спритності, що важливо для підтримки здоров’я. 
Проблема полягає в тому, що якщо дитина не роз-
виває рухові навички у всебічному та цілеспрямо-
ваному плані, це буде обмежувати вибір дитиною 
фізичної активності на більш пізніх рівнях моделі.

6 років 7 років 8 років 9 років 10 років 11 років 12 років

Грайливе тренування

Загальне, всебічне тренування Безперервний всебічний розвиток

"АВС тіла"
"ABC спорту "

Огляд тренування під час пубертатного періоду
Вік

Зображення 5.  Центральні фази тренування під час препубертатного періоду (Дамсгаард та ін., 2005)
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Розмір у відсотках після народження 

Вік (кількість років) 

Зростання мозку і нервової системи
Загальне зростання
Гормональне зростання / статева зрілість

Зображення 6. Розвиток зрілості різних частин тіла до 20-ти річного віку (Бальї & Вільямс, 2009)
 Верхня крива на зображенні 6 описує 
зростання мозку і нервової системи. Централь-
на нервова система розвивається на 95% до віку 
приблизно семи років. Це дає дітям можливість 
розвивати таки рухові навички, як баланс, коор-
динація та швидкість у ранньому віці тренування.

Рекомендації: 

• Розробити вправи, які тренують базові нави-
чки у веселій і різноманітній формі;  
• Цікавитися  іншими видами спорту, які прово-
дять діяльність на тому самому рівні; 
• Базові рухові навички  повинні бути включені у 
програми розігріву та програми передсезонних тре-
нувань в межах всіх рівнів моделі розвитку гравця;
• Спортсмени потребують індивідуального тре-
нування, яке має бути зосереджене на поліп-
шенні їх слабких сторін;    

Простою мовою: 

• Кожна дитина - це спортсмен, який потребує роз-
витку базових рухових навичок, з метою розумін-
ня важливості фізичної активності та занять спор-
том з користю для здоров’я;    
• Багато слабких сторін у специфічних спортивних 
навичках може бути пов’язано з неефективними або 
погано розвиненими руховими навичками. Якщо 
спочатку не будуть скореговані базові навички,  
це впливатиме на специфічні спортивні навички.
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3. ВІК РОЗВИТКУ
 Терміни  «зростання» та «зрілість» ча-
сто використовуються разом, а іноді і як сино-
німи, але насправді мова йде про різну біоло-
гічну активность. Зростання відноситься до 
помітних кількісних та вимірюваних змін роз-
мірів тіла, таких як зріст та вага. Зрілість від-
носиться до якісних змін, як структурних, так 
і функціональних, таких як перехід від хрящів
до кісток в скелеті.  
 Термін «розвиток» в цьому контексті 
стосується інтегрованої ступені зростання та 
зрілості. Розвиток також включає соціальні, 
емоційні та інтелектуальні аспекти.   

 Хронологічний вік відноситься до 
кількості років і днів, що минули з момен-
ту народження. Діти одного і того ж хроно-
логічного віку можуть відрізнятися кількома 
роками в своїй біологічній зрілості.  

найвищим, є дуже важливими елемен-
тами при застосуванні моделі. 
 До пубертатного періоду, збільшення 
зросту майже однакове для хлопчиків та дівчат. 
У дівчат бурхливий стрибок зростання зазви-
чай починається, коли їм виповнюється 10 ро-
ків, а стрибок зростання хлопчиків починається 
в середньому на два роки пізніше. Збільшення 
зросту, як правило, завершується, коли дівчатам 
виповнюється 16 років, а хлопцям - 18 років. 

 Як хлопцям, так і дівчатам притаманні 
значні індивідуальні відмінності, як з урахуван-
ням того, коли починається стрибок зростання, та 
і того, як довго він триває. Тому хронологічний вік 
не є оптимальним фактором для того, щоб розро-
бити правильну тренувальну і змагальну програ-
му. Серед спортсменів у віці від 10 до 16 років може 
існувати різниця від 4 до 5 років у плані розвитку.

 Темпи зростання дітей мають велике зна-
чення для спортивних тренувань, оскільки діти 
раннього дозрівання мають великі переваги на 
етапі «Тренуватися, щоб тренуватися», ніж ті 
діти, які дозрівають пізніше. Це може призвести 
до раннього відбору, про який Ви можете про-
читати більше в розділі ”Ключовий фактор 5”.

Збільшення зросту (см/рік) 

Хронологічний вік

Хлопці

Дівчата

Зображення 7. Середньорічні темпи збільшення зросту дівчат та хлопчиків (перероблено з Таннера,1978 )
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Збільшення зросту (см/рік) 

Хронологічний вік

Зображення 8. Річні темпи збільшення зросту для п’яти різних підлітків (перероблено з Таннера,1978 )

Рекомендації: 

• Розробити інструменти для вимірювання сту-
пеню розвитку;     
• Навчати тренерів та батьків щодо віку роз-
витку дітей та підлітків;    
• Створюйте для підлітків, які дозрівають в різ-
ний час, умови для отримання  індивідуаль-
ного навчання в контексті команди;  
• Надавайте спортсменам, які дозрівають пізно, 
можливість брати участь у всіх заходах;  
• Індивідуалізована підготовка повинна бути адап-
тована до потреб спортсменів;  
• Розробіть оптимальний індивідуальний
тренувальний план, що підходить для спортсме-
на, з урахуванням загального розвитку особи;  

Простою мовою: 

• Кожна дитина - це спортсмен, який потребує 
розвитку базових рухових навичок, з метою ро-
зуміння важливості фізичної активності та за-
нять спортом  з користю для здоров’я;  
• Багато спортсменів, які дозрівають пізно, від-
мовляються від занять спорту, перш ніж вони от-
римують можливість досягти успіху; 
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4. ЗДАТНІСТЬ ТРЕНУВАТИСЬ
 Є індивідуальні відмінності в тому, як 
молоді спортсмени реагують на різні види тре-
нування, залежно від різниці в зростанні і зрі-
лості. У зв’язку з цим, адаптація та здатність 
тренуватися є важливими поняттями. 

 Адаптація відноситься до змін в організ-
мі в результаті дії подразника. Ступінь адаптації 
залежить від генетичної здатності людини.  

 Здатність тренуватися - це те, наскіль-
ки швидко і сильно можна впливати на фізич-
ні можливості. Здатність тренуватися визна-
чається як розвиток індивідуумів у зв’язку 
з тренувальною стимуляцією на різних ета-
пах зростання та дозрівання.   

 Чутливий період розвитку означає роз-
виток певної якості, коли тренування мають 
оптимальний ефект. Тоді ми можемо говорити 
про періоди, коли тренування різних здібнос-
тей є надзвичайно ефективним. Серед експер-
тів у цій галузі також існує думка, що якщо фі-
зичні здібності не розвиваються в цей надмірно 
чутливий період, то здатність досягти опти-
мального розвитку втрачається і не може бути 
повністю відновлена пізніше.   

 Практичне рішення для створення опти-
мальних індивідуальних програм полягає в 
тому, щоб використовувати стрибок зростан-
ня як орієнтир для визначення віку розвитку 
спортсмена, який потім пов’язується з додатко-
вими надмірно чутливими тренувальними пе-
ріодами. Перед початком стрибка зростання, 
хлопці та дівчата можуть тренуватися разом, і 
хронологічний вік може використовуватися для 
розробки тренувальних та змагальних програм.

• Оптимальний період для тренування аероб-
них здібностей настає, коли починається стри-
бок зростання, і саме тоді, перш за все, пріори-
тетом є тренування аеробного ефекту (Бальї & 
Вильямс, 2009).    
• Додаткові сприятливі періоди для розвитку 
швидкості вперше настають для хлопчиків між 
7 та 9 роками та для дівчаток між 6 та 8 рока-
ми. Це пов’язано з розвитком нервово-м’язо-
вої системи. Другий раз цей період настає між 
13 та 16 роками для хлопців і між 11 та 13 ро-
ками для дівчат. Тоді мова йде про розвиток 
м’язової маси людині (Віру та ін., 1999 & Бор-
мс, 1986).      
• Оптимальний тренувальний період для розвитку 
сили складає від 12 до 18 місяців після піку стриб-
ка зростання для хлопчиків, в той час як оптималь-
ний період для дівчаток настає безпосередньо піс-
ля піку стрибка зростання та / або через 12 місяців 
(Віру та ін., 1999). Йдеться про силу, яка стосується  
розвитку м’язового об’єму.    
• Найбільш сприятливий період для тренування 
рухових навичок та координації відбувається від 
8 до 11 років для дівчаток та від 9 до 12 років для 
хлопчиків (Бормс, 1986). Важливо, щоб спортсме-
ни розвивали базові рухові навички («ABC тіла») 
і основні атлетичні навички («ABC спорту») до 
початку стрибку зростання.    

А
да

пт
ац

ія
 д

о 
тр

ен
ув

ан
ня

Час, необхідний для адаптації до тренування

Швидка і незначна адаптація

Швидка і значна адаптація
Повільна і значна адаптація

Повільна і незначна адаптація

Зображення 9. Висока різниця в здатності спортсменів 
тренуватися (Бушард та ін., 1997).

5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20+

Швидкість зростання – Чоловіки

Техніка/Координація

Швидкість Аеробні здібності

Сила 

Швидкість зростання – Жінки

Техніка/Координація
Швидкість

Аеробні здібності

темп зростання

Швидкість

Швидкість Сила 

темп зростання
Вік розвитку 

Хронологічний вік

Зображення 10. Додаткові тренувальні періоди, сприятли-
ві для оптимального розвитку різних фізичних здібностей 
(перероблено з Канадських Спортивних Центрів, 2010).
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 Різні фізичні здібності завжди підда-
ються тренуванням, що дуже важливо пам’ята-
ти. Однак адаптація може значно збільшитися, 
якщо під час надзвичайно сприятливих трену-
вальних періодів застосовуються оптимальні 
обсяги, інтенсивність, частота та активність.

Рекомендації: 

• Навчання - кожен повинен мати знання про 
те, коли настають оптимальні тренувальні пе-
ріоди, чому вони існують і що таке найбільш 
оптимальне тренування;   
• Розробити інструменти для вимірювання сту-
пеню розвитку;     
• Пристосуйте тренувальну програму таким чи-
ном, щоб більша частина часу, призначеного для 
спортсмена, використовувалась для тренування; 
• Індивідуалізуйте тренувальну програму; 

   

Простою мовою: 

• Кожна дитина - це спортсмен, який потребує 
розвитку базових рухових навичок, з метою ро-
зуміння важливості фізичної активності та за-
нять спортом з користю для здоров’я;  
• Застосовуючи знання, отримані з наукових дослі-
джень, ми можемо створити для наших спортсменів 
можливості досягти максимального потенціалу;
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5. ФІЗИЧНИЙ, КОГНІТИВНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 Під час розвитку гравців  потрібно бра-
ти до уваги більше, ніж просто фізичну зрі-
лість і зрілість спортивного характеру. Всі 
сторони розвитку спортсмена повинні бути 
переглянуті. Тренувальні та відновлювальні 
програми мають також враховувати когнітив-
ний та емоційний розвиток кожної людини.
 Важливо бачити цілу людину в комплексі. 
Цілісне людське бачення є основою для розвитку 
гравців. Сума частин та їх взаємодія - ось, що важ-
ливо, ніяка частина / окрема деталь не може іс-
нувати окремо, адже все пов’язано. Розумовий та 
когнітивний розвиток йдуть рука об руку з фізич-
ним розвитком. Разом вони мають великий вплив 
на спортсмена. Якщо вони вирвані з контексту, то 
ефект зовсім не буде таким сильним. Роботу над 
розумовим тренуванням та когнітивним розвит-
ком бажано здійснювати, коли  спортсмен  пере-
буває в «здоровому» стані. Коли стан поганий і 
не вкладається у графік, вже надто пізно почина-
ти працювати над цим. Підвищення самооцінки 
індивідуума та його впевненості в собі, а також 
закріплення його в групі є важливими процесами 
для можливості досягнення повного потенціалу.
 Занадто часто спортсмени, які дозрівають 
рано, досягають успіху під час пубертатного пе-
ріоду. Цей вибір талантів, як правило, ґрунтуєть-
ся на виборі за ознакою фізичної зрілості, а також 
за ознакою когнітивної та емоційної зрілості. На 
жаль, цей вибір поширений у багатьох різних кра-
їнах та видах спорту, де кількість спортсменів, які 
народилися на початку року, переважає. Однак, 
це є абсолютно звичайним явищем в основних 
командних видах спорту (Коблі та  ін ., 2009).
 Цей ефект віку зазвичай називають «Ефект 
Відносного Віку» (RAE). Наслідки цього ефекту 
та раннє виявлення талантів полягатимуть у тому, 
що ті, хто народився наприкінці року, також є тими, 
хто в кінцевому підсумку залишають спорт в юні 
роки (Хелсен та ін., 1998). Це незважаючи на те, 
що немає наукових доказів того, що досягнення 
в молоді роки обов’язково призведе до спортив-
них успіхів пізніше в житті (Вайєнс та ін., 2009).

 Спортивна підготовка, особливо для дітей 
та підлітків, повинна бути розроблена таким чи-
ном, щоб спортсмени  відчували радість, співу-
часть та вдячність за їхню роботу, не будучи по-
рівнюваними з іншими. Це збільшує ймовірність 
того, що вони матимуть фізично активне життя і, 
таким чином, також  зможуть досягти інших ас-
пектів здоров’я. Крім того, це сприяє позитивному 
ставленню до тренувань, навантажень і готовності 
прикладати зусилля (Айсберг & Ліндблад, 2006).
 На зображенні 11 нижче показано схема-
тичне зображення дозрівання окремих індиві-
дуумів, з перекриванням різних рівнів у моделі 
розвитку гравця. Додаток 1 містить таблицю ха-
рактеристик і значень для різних етапів дозрівання.

Рекомендації: 
• Усі, хто сьогодні проводять діяльність з роз-
витку флорболу, повинні уважно перегляну-
ти, як вони розвивають фізичні, когнітивні 
та емоційні аспекти організму спортсмена; 
• Метою є виховання незалежних спортсменів, 
які мають фізичні, психологічні та соціально-е-
моційні здібності та вміння приймати власні рі-
шення щодо свого майбутнього. Це досягається 
шляхом тренувань спортсменів за допомогою 
різних рівнів моделі розвитку гравця;  
• Психічне та соціально-емоційне тренування по-
винне бути інтегроване в фізичне тренування. Це 
не повинно розглядатися як доповнення, яке здійс-
нюється поза тренувально-змагальною ареною;  
• Індивідуалізувати тренувальну програму; 

Простою мовою: 
• Кожна дитина - це спортсмен, який потребує роз-
витку навичок, знань та забезпечення захисту у всіх 
сферах, для того, щоб приймати найкращі рішення 
для власного добробуту у майбутньому;  
• Спорт має більшу роль, ніж просто виховання пе-
реможців або переможених. Він відіграє важливу 
роль у формуванні майбутніх лідерів та позитив-
них громадян суспільства;     

‘  
Заняття спортом з метою 

гарного самопочуття 
 

 
Задоволення 
від рухливих 

вправ 
 

 
Навчатися 

тренуватися 
 

 
Тренуватися, 

щоб  
тренуватися 

 

 
Тренуватися, 

щоб приймати 
участь 

 

 
Тренуватися, 

щоб вигравати 
 

Пізнє дитинство Пізній пубертат  
 Ранній пубертат Зрілий вік 

 

Зображення 11. Схематичне 
зображення дозрівання окремих 
індивідуумів на різних рівнях моделі 
розвитку гравця (Канадські Спор-
тивні Центри, 2010).
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6. ПЕРІОДИЗАЦІЯ

 Результати, отримані в спорті, в більшо-
сті випадків відображають якість підготовки. 
Якщо спортсмен прагне до спортивних досяг-
нень на певному рівні, то він повинен бути до-
статньо підготовленим у відповідності до вимог, 
що застосовуються в задані моменти часу. Ці 
моменти, незалежно від змісту, є основою тер-
міну «періодизація». Для того, щоб спортсмен 
розвивався, він повинен планувати тренуван-
ня на науковій основі, що здійснюється шля-
хом періодизації (Аннерстедт & Гьерсет, 2002).

 Як методика планування, періодизація 
є абсолютно найкращим інструментом. За до-
помогою періодизації, як основи, ви закладає-
те процеси розвитку та тренування в логічно та 
науково обґрунтованому схему, щоб максималь-
но підвищити досягнення результату. З фіксова-
ними вимірювальними пунктами/контрольними 
пунктами ви також можете з’ясувати і побачи-
ти, що ви знаходитесь на правильних позиціях.

 Періодизація організовує і структурує 
тренування з урахуванням таких факторів, як 
кількість тренувань, зміст тренувань, кількість 
змагань, інтенсивність тренувань, тривалість тре-
нувань, частота тренувань, а також періоди відпо-
чинку і відновлення. Все це з наміром виховати 
спортсмена, який зможе досягти свого власно-
го максимуму і своїх власних спортивних висот.

 Актуальні приклади планів періоди-
зації, представлені в спортивній науковій лі-
тературі, розроблені для елітних спортсменів 
або спортсменів рівня, що знаходиться одра-
зу нижче рівня еліти. Однак, існує дуже мало 
знань щодо періодизації  для дітей та підлітків.

 Термінологія, яка описує різні частини 
графіку це: макро-, мезо- і мікроцикли. Макро-
цикли є найбільшими блоками часу на стадії тре-
нування і зазвичай тривають від 8 до 16 тижнів. 

  Мезоцикли - це менші блоки, як пра-
вило, їх тривалість становить близько місяця.
Найменші блоки зазвичай організовуються як 
мікроцикли і охоплюють приблизно 7 днів.
Періодизацію можна розділити на одиничну, по-
двійну, потрійну або множину періодизацію.

 Кількість макроциклів регулюється типом 
періодизації, що означає, що подвійна періодизація 
включає в себе два макроцикли під час змагального 
сезону, тоді як одинична періодизація - це макро-
цикл. Крім того, макроцикли поділяються на різні 
фази, що складаються з ряду мезо- та мікроциклів.

  Наведений вище опис є традиційною мо-
деллю періодизації, що була розроблена під час 
тренувального експерименту в 1950-х роках у Ра-
дянському Союзі  (Бомпа  & Хафф, 2009). Але ос-
таннім часом виявилися певні недоліки традицій-
ної моделі, з урахуванням того, що важко тренувати 
багато навичок одночасно. Тоді блокова періоди-
зація підходить краще, як модель (Іссурін, 2008).

  Блокова періодизація полягає в концен-
трації тренувального навантаження з фокусом 
на розвитку меншої кількості навичок одночас-
но. Функціональний компонент моделі блокової 
періодизації - спеціалізовані тренувальні цикли, 
що називаються блоками, тривалістю переважно 
2-6 тижнів. Якщо основна увага у блоку зосере-
джена на розвитку однієї навички, то тренуван-
ня повинне одночасно підтримувати навичку, 
яка розвивалася та вдосконалювалася в попе-
редньому блоці (Гарсія-Палларез та ін., 2010). 

Рекомендації: 
• Індивідуалізоване тренування та відновлення 
повинні відображатися в плані періодизації; 
• Розробити шаблони, які показують тренерам, 
як вони можуть використовувати періодиза-
цію на всіх рівнях розвитку;   
• Сезон змагань повинен бути розроблений у поєд-
нанні з розвитком гравця, таким чином, щоб мож-
на було використовувати належну періодизацію;
• Працюйте з іншими видами спорту з метою роз-
робки належної періодизації для тих спортсменів, 
які практикують декілька видів спорту;  
 
Простою мовою: 
• Щоб максимізувати потенціал спортсмена, не-
обхідне належне планування, щоб включити всі 
компоненти;      
• Постійно контролюйте та оцінюйте план; 
• Кожен повинен навчитися планувати свій час 
як майбутню життєву навичку;  
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7. ПЛАНУВАННЯ ЗМАГАНЬ

 Оптимальне планування змагань на всіх 
рівнях має вирішальне значення для розвитку 
спортсмена. Система змагань створює або руй-
нує спортсмена. На трьох основних рівнях моделі 
розвитку гравця, розвиток індивідуальних фізич-
них, соціальних та розумових здібностей переду-
ватиме командним тактичним навичкам. Це озна-
чає, що на перших рівнях фокус зосереджений на 
тренуванні, а не на змаганнях. На пізніх етапах 
фокус зосереджується на вмінні виступати на 
змаганнях. Це означає, що тренувальна система 
та лідерство повинні адаптуватися до цієї мети.

 Коли змаганням дозволяється керу-
вати розвитком спортсмена, це часто відо-
бражається на психічному та соціальному 
розвитку. Адже, коли тренування керуються зма-
ганнями, то процес тренування буде зосереджений 
на стратегії та тактиці перед наступним матчем.
У багатьох ситуаціях спортсмен не отримує до-
статньо ігрового часу/часу на виконання вправ у 
матчах. Тому спортсмен не має можливості ви-
користовувати свої навички; що може призвести 
до втрати інтересу та завершення гри у флор-
бол у ранньому віці. Найчастіше це стосується 
індивідуумів, які мають пізню криву розвитку.

 Рівень і тривалість змагального сезону 
повинні бути адаптовані до безперервного роз-
витку майбутнього спортсмена. Надмірні зма-
гання та «передзмагальна підготовка» на етапах 
«Навчатися  тренуватися» та «Тренуватися, щоб

тренуватися» призводить до нестачі базових на-
вичок та фізичної форми, що також призводить 
до збільшення ризику травмування. Це вкрай 
важливо, щоб всі спортсмени отримали достатньо 
часу для тренувань між матчами на ета-
пах розвитку і щоб кожен отримав шанс 
потренуватися в ситуації матчу. Тому 
надзвичайно важливо, щоб відповідальні лі-
дери тримали належний фокус під час матчів.

 У командному спорті визначаються се-
рійні системи, і, отже, частина сезонного пла-
нування здійснюється асоціацією, а не трене-
рами та спортсменами. У результаті  іноді може 
бути складно отримати оптимальне тренуван-
ня на основі моделей періодизації. Для інди-
відуальних видів спорту тренер і спортсмен 
можуть самі вибирати графік змагань, вихо-
дячи з потреб розвитку окремого спортсмена.

 Сьогоднішня система змагань базуєть-
ся на традиції. Вона повинна бути запланова-
ною з метою покращення досягнень спортс-
мена на його рівні в моделі розвитку гравця.
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Задоволення від рухливих вправ
Всі заходи повинні ґрунтуватися на принципі 

"задоволення від рухливих вправ"

Навчатися тренуватися 80% тренувань - 20% змагань

Тренуватися, щоб  тренуватися 80% тренувань - 20% змагань

Тренуватися, щоб приймати участь
40% тренувань - 60% змагань або орієнтованих 

на змагання тренувань

Тренуватися, щоб вигравати
25% тренувань - 75% змагань або орієнтованих 

на змагання тренувань

Заняття спортом з метою гарного самопочуття Базується на побажаннях індивідуума

Зображення 12. Рекомендоване співвідношення між тренуван-
ням та змаганнями на різних рівнях моделі розвитку гравця.

Рекомендації: 

• Навчати всіх зацікавлених про важливість належ-
ного тренування з урахуванням кількості змагань;
• Винагороджувати тренерів, які постійно розви-
вають спортсмена індивідуально понаднормово;
• Допомагати тренерам у концепції «тренуватися 
шляхом змагань». Результат усіх матчів не є важли-
вим. Деякі матчі створені для тренувань;  

Простою мовою: 

• «Змагання - це хороший допоміжний засіб, але 
поганий керівник» - намагайтеся, використову-
вати змагання як «моркву», а не як «батіг» в по-
всякденному тренуванні.  Розробіть гру кожного 
спортсмена замість того, щоб створити гру, яка 
підходитиме для перемог у окремих матчах; 
• Для того, щоб спортсмени могли розвивати-
ся цілісно в  усіх областях, необхідно планувати 
час для тренувань. Спортсмени не розвивають 
всіх необхідних навичок на найвищих рівнях 
моделі розвитку гравця шляхом участі в матчах;
• Кожна дитина, навіть та, яка пізніше захо-
че займатися спортом з метою гарного са-
мопочуття, потребує розвитку основних на-
вичок в певний час свого розвитку; 
• Уявіть дитину, яка навчається граматиці - чи оці-
нять вчителі, батьки та діти, якщо вони повинні 
будуть проходити тест один раз на тиждень без 
певної кількості уроків між кожним тестом? Та-
ким чином, повинно бути розуміння щодо необ-
хідності збільшення часу тренувань між матчами;
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Задоволення 
від рухливих 

вправ

Навчатися 
тренуватися

Тренуватися, щоб 
тренуватися

Тренуватися, щоб 
приймати участь

Тренуватися, щоб 
вигравати

Роки "Спробуй" Роки спеціалізації Роки інвестицій

8. СВІДОМИЙ РОЗВИТОК

Зображення 13. Схематичний огляд різних етапів навчання спортсменів на різних рівнях моделі розвитку гравця
 Як раніше було описано, щоб стати спортс-
меном високого рівня, потрібно щонайменше де-
сять років. Що цікаво, однак, це вміст і компону-
вання 10 000 годин. Спортивний розвиток двох 
спортсменів може варіюватися залежно від різних 
можливостей навчатися, різних навчальних мето-
дів, які використовуються, а також навколишньо-
го середовища, в якому відбувається навчання.

 Мотивація та навчання стають важли-
вими, коли ми намагаємося зрозуміти, якого 
типу досвіду потребує спортсмен, і що потріб-
но вивчати на різних рівнях спортивної участі. 
У розвитку талановитих спортсменів існують 
чутливі періоди, коли необхідно приймати важ-
ливі рішення, що включає зменшення кількості 
грайливих вправ та ігор та збільшення орієн-
тованих на результат тренувань (Блум, 1985).

 Хоча час, проведений у відповідній 
сфері, у цьому випадку - в спорті, є важли-
вим фактором для навчання, цього недостат-
ньо для забезпечення високого рівня досягнень.
«Те, що робить той/та, хто хоче навчитися, як він/
вона це робить і як розвиваються речі протягом 
багатьох років, безумовно, є більш важливими 
змінними, ніж кількість часу,  витраченого на 
певну діяльність» (Старкес & Ерікссон, 2003).

  Дослідження показали, що ті, хто стає 
експертами у спорті, проходять різні фази нав-
чання, починаючи з дитинства до зрілого віку. 
Ці фази називаються, якщо вільно перекласти 
на шведську мову, «спробуй» - роки (6-12 ро-
ків), роки спеціалізації (13-15 років) та роки 
інвестицій (16 років і більше) (Коте 1999).

  У «спробуй» - роки  батьківська відпові-
дальність полягає у впровадженні спорту в жит-
тя дитини. Дітям дають можливість спробувати 
різноманітні види спорту, де метою є- відчути 
радість та рух. У роки спеціалізації діти зосере-
джуються більше на одній або двох специфіч-
них спортивних діяльностях.  Радість і рух за-
лишаються ключовими елементами спортивного 
досвіду, але специфічний спортивний розвиток 
стає важливим чинником подальшої спортивної 
прихильності дитини. Критичні події, які зму-
шують дитину продовжувати займатися певною 
діяльністю,  а не іншою, включають позитивний 
досвід роботи з тренером, підтримку та заохо-
чення сім’ї та радість від занять цією діяльністю. 
Нарешті, спортсмен вступає в роки інвестицій, де 
основна увага - спробувати досягти елітного рівня 
в рамках певного виду спорту. Змагання та роз-
виток специфічних можливостей виступають на-
перед як найважливіші частини років інвестицій.
Відповідно до досліджень, пов’язаних з навчанням 
та розвитком навичок, було встановлено, що най-
більш ефективне навчання здійснюється шляхом 
добре структурованої діяльності, яка називається 
«усвідомленою практикою». Усвідомлена практи-
ка є вимогливою, не створює прямої  нагороди та 
мотивується ціллю покращення досягнень, а не до-
сягнення природного щастя (Ерікссон та ін., 1993).
 
 Щоб розвиватися, необхідно вибирати 
складні діяльності, які знаходяться в зоні навчання 
(див. зображення 14). Ми ніколи не зможемо роз-
виватися в зоні комфорту, тому що ми вже можемо 
легко виконувати ці діяльності, тоді як діяльності 
в зоні паніки настільки складні, що ми не знає-
мо, як з ними впоратися. Це означає, що ідентифі-
кація зони навчання є першою і найважливішою 
під час «усвідомленої практики» (Колвін, 2008).
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Зона комфорту

Зона навчання 

Зона паніки 

Зображення 14. Три різні зони, на яких заснована «теорія навмисної практики».

 Теорія навмисної практики ґрунтується 
на необхідності десятирічного «свідомого трену-
вання» для досягнення експертного рівня в пев-
ній області, що також було продемонстровано 
у спорті (Хелсен та ін., 1998).   

 З іншого боку, аналіз участі дітей у спор-
ті не уточнює, що змушує деяких дітей займа-
тися навмисною практикою, тоді як інші діти 
відхиляються від докладання  зусиль та витри-
валості, пов’язаних з цим видом діяльності.

 Існують також пропозиції щодо того, 
як змінюється структура навмисної практи-
ки та ігрової діяльності як функція від віку 
спортсменів. Більше того, ймовірно, оптималь-
не навчання і мотиваційна діяльність останніх 
років відрізняються від тої діяльності, що пов’я-
зана з найкращим навчальним та мотивацій-
ним середовищем у молодому віці (Коте, 1999).

 З наведених вище міркувань з’явився 
вираз «навмисна гра». На відміну від навмис-
ної практики, яка створена для покращення до-
сягнень, діяльність у рамках «теорії навмисної 
гри» створена для максимізації природного ща-
стя. Крім того, діяльність організована відповід-
но до спортивних правил, які контролюються 
дитиною або дорослим, які приймають участь 
в цій діяльності (Старкес & Ерікссон, 2003). 

 Якщо ми повернемося до різних етапів 
навчання, існує зв’язок між фазами та навмисною 
грою і навмисною практикою, де «спробуй»- роки 
характеризуються високим ступенем навмисної 
гри та низьким ступенем навмисної практики.

Це співвідношення є зворотнім для років ін-
вестицій, а саме: низький ступень навмисної 
гри та високий ступень навмисної практики.

 На зображенні 15 показані результати до-
слідження, проведеного на 20-річних професій-
них хокеїстах, де кількість годин розділена між 
діяльністю у навмисній грі, навмисній практиці, 
організованих змаганнях та інших видах спорту. 
Діяльність у навмисній грі включає в себе, напри-
клад,  вуличний хокей, в той час як діяльність у 
навмисній практиці включає в себе, наприклад,  
організований хокей або силове тренування.
Кількість годин на рік

Вік (кількість років)

Навмисна гра
Навмисна практика

Організовані змагання
Інші види спорту

Зображення 15. Кількість годин на рік у навмисній грі, 
навмисній практиці, організованих змаганнях та інших 
видах спорту (Соберлак & Коте, 2003).
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Рекомендації: 

• Почекайте зі спеціалізацією до певного часу; 
• Створюйте тренування та вправи, спрямовані на 
те, щоб спортсмен залишався якомога більше в 
зоні навчання;     

Простою мовою: 

• Усі спортсмени, незалежно від того, рано чи 
пізно вони дозрівають, повинні мати можли-
вість розвивати свій повний потенціал;  
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9. ІНТЕГРАЦІЯ МОДЕЛІ СВЕНССОНА
  Щоб відповісти на питання про те, коли і що 
потрібно тренувати, ми базуємося на п’яти верх-
ніх рівнях моделі Свенссона: Людина, Спортс-
мен, Флорболіст, Ігрова система і Досконалість.
На кожному рівні існує цілий ряд навичок та вмінь, 
яким спортсмени повинні навчитися, щоб мати 
можливість досягти максимального результату.

 Ці навички та вміння потім адаптують-
ся до різних рівнів моделі розвитку гравця, щоб 
спортсмени практикували певні навички на пев-
ному рівні. Прогресія між різними рівнями мо-
делі Свенссона чітко показана на зображенні 16.

Ро
зв

ив
ат

и
«с

по
рт

см
ен

а»
Ро

зв
ив

ат
и

«г
ра

вц
я»

Задоволення від рухливих вправ
6-9 років

Навчатися тренуватися 
9-12 років

Тренуватися, щоб тренуватися
12-16 років

Широкодоступний спорт

Тренуватися, 
щоб вигравати

Тренуватися, щоб
приймати участь 

16-21 +/- років

Заняття спортом - тренуватися, 
щоб почуватися добре

Заняття спортом протягом всього життя

Платформа

Людина

Спортсмен

Флорболіст

Ігрова система

Досконалість

+
Зображення 16. Інтеграція моделі Свенссона в модель розвитку гравця зі схематичними зображеннями того, що спортс-
менам потрібно робити, щоб навчатися та розвиватися на кожному рівні.

  Як показано на зображенні 16, тренуван-
ня на зеленому та синьому рівнях не включають 
навички із зон Ігрова система і Досконалість, 
проте фокус зосереджений на навичках із зон 
Людина, Спортсмен і Флорболіст. На червоно-
му рівні, знання поширюються в перших трьох 
зонах, а також спортсмени починають навча-
тися частинам із зони Ігрова система. На чор-
ному та золотому рівні розвиток навичок про-
гресує для того, щоб досягти рівня експерта.
Навички, що пов’язані з кожним рівнем, є осно-
вою Планів розвитку флорболу у Швеції, в яких 
чітко вказано, яким навичкам спортсмени повин-
ні навчитися і як це зробити. Плани розвитку міс-
тять конкретні цілі розвитку знань та навичок, над 
якими як тренери повинні працювати і  які спря-
мовані на розвиток спортсменів на кожному рівні.

Рекомендації: 
• Спортсменам потрібно навчитися певним нави-
чкам на певному рівні;   
• Використовуйте Плани розвитку флорболу у 
Швеції як інструмент для створення правильної 
програми з метою розвитку спортсмена;  

Простою мовою: 
• Працюйте систематично і наполегливо над ін-
дивідуальним розвитком спортсмена; 
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10. БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК
 Шведська модель розвитку гравця флор-
болу пронизана принципом безперервного 
розвитку.       

Це означає: 
• що модель реагує на наукові та спортивні інно-
вації та спостереження.    
• що модель, як інструмент розвитку, відображає 
всі нові сторінки фізичного виховання, спорту та 
відпочинку, щоб забезпечити, що систематичні та 
логічні програми досягли різного віку .
• ми повинні поділитися практичними при-
кладами у нашому спорті та бути відкритими 
щодо впливу інших видів спорту.   
• проводити оцінку того, наскільки ефективно 
розроблені стратегії використовуються у нашому 
виді спорту.      
• що модель є живим і динамічним процесом і без 
постійного розвитку стане лише ще одним доку-
ментом на книжковій полиці.   
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ДОДАТОК 1

Характеристика і значення різних етапів дозрівання.

Заняття спортом з метою гарного 
самопочуття

Задоволення від 
рухливих вправ

Навчатися 
тренуватися

Тренуватися, 
щоб 

тренуватися

Тренуватися, 
щоб приймати 

участь

Тренуватися, 
щоб вигравати

Пізнє дитинство Пізній пубертат
Ранній пубертат Зрілий вік

Пізнє дитинство - Фізичний розвиток

30

О сновні характеристики
Загальний ефект для 

досягнень
Значення для тренера

Розмір серця збільшується по 
відношенню до решти тіла.

Ступінь витривалості більш 
ніж достатній для виконання 
вимог більшості діяльностей.

Розумійте, що дитина має 
потенціал продовжувати

Анаеробна система не 
розроблена.

Існує обмежена здатність 
працювати в анаеробних 

умовах.

Плануйте  нетривалу 
діяльність в анаеробних 

умовах.

Метаболізм дитини менш 
ефективний, ніж у дорослих.

Діти використовують більше 
кисню, незалежно від того, 

йдеться про його абсолютне 
значення чи відносно до ваги 

тіла.

Не слід очікувати, що 
молодші діти будуть в змозі 

йти в ногу зі старшими 
дітьми.

Більші групи м'язів більш 
розвинені, ніж менші групи 

м'язів. 

У дитини добре виходять 
рухи, які вимагають 

застосування основних груп 
м'язів.

Фокусуйтеся на розвитку 
основних рухових навичок, 

що потребують
участі основних груп м'язів.

Потім поступово 
запроваджуйте більш 

координаційні рухи, що 
вимагають взаємодії з 

меншими групами м'язів.

Сила розвивається шляхом 
розвитку нервової системи.

Існують помітні підвищення 
міцності, зумовлені нервово-

м'язовою адаптацією в 
м'язових волокнах.

Плануйте координаційну 
діяльність.



Пізнє дитинство - Когнітивний розвиток

31

О сновні характеристики
Загальний ефект для 

досягнень
Значення для тренера

Увага дитини зростає поступово.

Діти не можуть слухати або залишатися 
спокійними протягом тривалих періодів часу.

Надавайте короткі та точні інструкції. Розробіть 
стратегії, щоб спонукати дітей слухати. Діти 
добре навчаються, імітуючи і практикуючи 

правильно продемонстровані рухи.

Діти мають ентузіазм і часто нетерплячі. Діти хочуть рухатися, а не слухати.
Не перенавантажуйте дітей технічною 

інформацією. Надавайте лише достатньо 
деталей, щоб діяльність могла відбуватися. 

Підтримуйте радісний настрій.

Діти мають дуже обмежену здатність міркувати. Діти люблять бути веденими.
Керуйте тренуванням за допомогою веселої та 

добре спланованої роботи.

Діти люблять повторювати діяльність і 
вдосконалюватися шляхом практичного досвіду.

Навчання навичкам повинне контролюватися, 
діти не навчаються належним чином через 

спроби та помилки.

Забезпечуйте належні демонстрації основних 
спортивних навичок.

Діти закладають основу для того стилю 
навчання, який їм найбільше подобається.

Навчання відбувається через вербальні, 
візуальні та практичні засоби. Використовуйте різні стилі навчання відповідно 

до індивідуальних потреб.

Фантазія бурхливо розвивається. Творчість слід заохочувати.

Дозвольте дітям грати і експериментувати. 
Використовуйте їхні ідеї для створення 

захоплюючих тренувань. Спорт пропонує 
чудовий інструмент для вираження себе.

Мовні навички можуть бути недостатніми, але 
вони вдосконалюються. Увага дитини зростає 

поступово.

Діти не можуть керувати своїми досягненнями, 
якщо вони не розуміють, що від них очікується.

Використовуйте термінологію, яку легко 
зрозуміти. Вводьте технічну термінологію 

поступово. Діти люблять довгі слова.
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Пізнє дитинство - Емоційний розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Дітям подобається бути в центрі 
уваги.

Розвивайте цю рису характеру.
Плануйте діяльності, які гарантують 
успіх. Завжди переходьте від простих 

до більш складних вправ під час 
навчання руховим навичкам. 

Попросіть дітей показати свої 
навички.

Діти розвивають свій власний образ.
Діти, як правило, оцінюють свої 

досягнення у чорно-білому кольорі (я 
був хорошим, або я був невдахою)

Забезпечте позитивні відгуки для 
посилення самооцінки. Більш 

імовірно, що діти будуть  вести себе 
подібним чином, якщо вони будуть 
успішними та добре себе почувати. 

Досягайте успіху.

Діти почуваються впевнено, коли 
тренування має програму і 

структуру.

Вносьте зміни поступово і з 
емоціями.

Створіть структуру, яка є 
прогресивною, але яка зберігає 

безперервність.

Діти почуваються в безпеці, коли 
тренування стабільні.

Дітям подобається, коли все 
справедливо.

Будьте послідовними. Не дозволяйте 
змінам настрою або особистим 
обставинам впливати на процес 

тренування.
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Ранній пубертат - Фізичний розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Значні зміни відбуваються в 
кістковій, м'язовій та жировій 

масах.

Спортсмен іноді може зіткнутися з 
проблемою сприйняття власного 

тіла.

Уважно спостерігайте за 
спортсменом, щоб сприяти 

правильній адаптації.

Різні частини тіла ростуть з 
різною швидкістю.

Руки і ноги ростуть швидше, ніж 
тулуб.

Спортсмен може втратити 
контроль над кінцівками.

Зверніть увагу спортсмена на 
ефекти від зміни будови його 

статури. Навичкам, яким 
спортсмен вже навчився, можливо, 

потрібно буде навчатися знову.

Погіршення рухливості є прямим 
результатом зростання.

Рухливість може бути 
обмеженою.

Підкреслюйте важливість 
тренування рухливості.

Прискорення зростання та 
порушення рухливості роблять 

спортсмена вразливим до травм.

Травмування від надмірного 
тренування може виникнути у 

діяльності, яка потребує 
розтягнення м'язів.

Потрібно змінювати діяльність, 
щоб уникнути травм.

У дівчат стрибок зростання 
відбувається від 10 до 14 років і 

вони ростуть з різною швидкістю. 
Хлопчики розвиваються 

приблизно на два роки пізніше 
дівчат.

Спортсмени відрізняються між 
собою в одному і тому ж віці.

Майте на увазі, що розподілення 
спортсменів на вікові групи може 

бути недоцільним.

Відбувається значне збільшення 
виробництва червоних кров'яних 

клітин.

Покращується система 
транспортування кисню.

Впроваджуйте структуровані 
аеробні вправи, щоб отримати 
якомога більше ефекту від цих 

змін. Рекомендується тільки 
коротке анаеробне тренування.

Центральна нервова система 
майже повністю розвинута.

Швидкість, баланс та координація 
дуже добре піддаються 

тренуванню. 

Використовуйте цей період, щоб 
максимально покращити ці 

навички.
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О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Абстрактне мислення починає 
формуватися.

Спортсмени повинні бути залучені 
до обговорення питань щодо 

прийняття рішень та взяти на себе 
більшу відповідальність за свої 

рішення.

Стратегічні рішення повинні 
базуватися на рівні навичок.

Розвивається нова форма 
егоцентричного мислення.

Результатом може бути страх перед 
невдачею.

Плануйте успіх. Впроваджуйте 
стратегії подолання та техніку 

візуалізації.

Юні спортсмени прагнуть 
вдосконалити свої навички.

Організовуйте успішне навчання 
навичкам, виходячи з 

індивідуальних потреб 

Будуйте успіх. Майте на увазі, що 
спортсмени розвиваються з різною 

швидкістю і, хоча дехто 
розвивається рано, не забувайте 

включати в програму всіх 
спортсменів. Майте на увазі, що 

спортсмени, які розвиваються пізно, 
можуть мати більший потенціал.

Фізична, когнітивна та емоційна 
зрілість можуть розвиватися  не 

одночасно.

Спортсмени, які виглядають 
зрілими, не обов'язково діятимуть 

відповідно. Можуть виникати 
тривога та замішання.

Розвивайте навички спілкування та 
розуміння.

Ранній пубертат – Емоційний розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Між дорослими та юними 
спортсменами може з’являтися 

напруженість.

Спортсменові потрібна допомога, 
щоб впоратись зі своїм психічним та 

емоційним розвитком.

Переконайтеся, що двосторонній 
зв'язок налагоджений. Нехай 
спортсмени беруть участь і 

впливають на рішення.

Гормональна активність 
збільшується.

Спортсмени можуть відчувати 
перепади настрою, а також 

поведінка може варіюватися.

Спілкуйтеся і приймайте зміни, але 
не дозволяйте гормональним змінам 

стати приводом для поганої 
поведінки.

Соціальна взаємодія між дівчатами 
та хлопцями стає важливою.

Спортсмени прагнуть налагодити 
дружні відносини, і важливо, щоб 

вони мали час зробити це.

Спробуйте організувати соціальну 
діяльність, що дозволяє соціальну 

взаємодію.
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О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Темпи зростання починають 
стабілізуватися. Зростання зараз 
становить близько 5%. М'язова 

система також починає 
стабілізувалася.

М'язи виросли повністю, але 
збільшення м'язової сили триває ще 

кілька років.

Максимізуйте силове тренування 
для підвищення продуктивності. 

Оптимізуйте тренування нервово-
м'язового апарату.

Скелетна зрілість продовжується. Сполучна тканина зміцнюється.
Продовжуйте з прогресуванням 
тренувального навантаження.

У 17 років дівчата, як правило, 
досягають дорослих пропорцій. 

Хлопчики зазвичай досягають цього 
у віці 19 років.

Дівчата набирають ваги протягом 
цього періоду.

Оптимізуйте аеробне тренування. 
Зверніть увагу на необхідність 

контролювання збільшення ваги. 
Навчіть спортсменів змагатися в 

різних умовах.

Швидкість поліпшення рухових 
здібностей зменшується.

Темпи покращення розвитку навиків 
зменшуються. 

Майте на увазі, що швидкість 
поліпшення рухових навичок 

зменшується, але поліпшення все 
одно буде досягнуто.

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

У 16 років мозок, як правило, 
досягає дорослого розміру, але 
продовжується неврологічний 

розвиток.

Спортсмени розуміють технічні 
вимоги у своєму виді спорту.

Переконайтеся, що спортсмени 
розуміють, чому вони роблять певні 

речі.

Критичне мислення розвивається 
все більше.

Спортсмен може прийняти рішення 
щодо техніки і методів тренування.

Дозвольте спортсменам впливати, 
зменште кількість зворотного  

зв’язку та дозвольте спортсменам 
думати самостійно.

Повинно бути розуміння і прийняття 
щодо необхідності правил, 

положень та структури. 

Правила повинні бути конкретними 
та чітко визначеними.

Завжди будьте чесними, тому що 
спортсмени потребують цього при 

прийнятті власних рішень. 
Залучайте спортсменів до процесу 

прийняття рішень.
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Пізній пубертат – Емоційний  розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Починають формуватися рішення, 
що стосуються навчання в 
університеті або коледжі і 

майбутньої професії.

Є  також  інші речі, які потребують 
часу і сил, коли людина займається 

спортом .

Працюйте з профілактичними 
перервами. Зверніть увагу на 

зовнішні тиски. Використовуйте 
професійну допомогу навколо 
керівництва щодо кар'єри та 

можливостей навчання.

Груповий тиск може призвести до 
конфліктів.

Спортсмен може в кінцевому 
підсумку залишити спорт через 

груповий тиск і необхідність бути в 
групі.

Будьте чутливим щодо 
встановлення цілей, щоб 

переконатися, що прості цілі 
досягнуті.

Важливою є самореалізація та 
вираження думок і почуттів.

Ставтеся до спортсменів як до 
дорослих. Працюйте разом, щоб 

досягти поставлених цілей. 
Використовуйте надалі структуру 

керівництва тренера.

Взаємодія з друзями обох статей 
залишається дуже важливою. 

Надайте місце для власного 
соціального часу.



Зрілий вік – Фізичний розвиток
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О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Фізіологічно тіло досягає "повної 
зрілості" протягом цього періоду.

Усі фізіологічні системи повністю 
підготовлені до тренування.

Переконайтеся, що програми 
фізичного виховання будуються на 

новітній спортивній науці, щоб 
забезпечити максимальну адаптацію 

та мінімізацію травм.

Повна зрілість скелета у жінок 
досягає 19-20 років і приблизно на 

три роки пізніше у чоловіків.

Переконайтеся, що організм і всі 
групи м'язів добре збалансовані, 

доповнені оптимальною рухливістю.

Використовуйте найновіший 
тестовий набір та відстежуйте 

можливий синдром 
перетренованості.

Організовуйте регулярні медичні 
перевірки.

Зрілий вік – Когнітивний розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Неврологічно мозок дозріває у 19-20 
років.

Спортсмени здатні самостійно 
аналізувати і корегувати свої 

тренування.

Встановіть головну мету - прагнення 
до перемоги.

Добре розвинені навички в 
інформаційних процесах 

покращують здатність спортсмена 
візуалізувати вербальні інструкції.

Впроваджуйте принципи дорослого 
навчання. 
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Зрілий вік – Емоційний  розвиток

О сновні характеристики Загальний ефект для досягнень Значення для тренера

Необхідно бути незалежним.
Спортсмени готові взяти на себе 

відповідальність і приймати 
наслідки своїх дій.

Підкреслюйте важливість цілей, 
щоб забезпечити чіткий напрямок 

діяльності спортсменів.

Важливою є самореалізація та 
вираження думок і почуттів.

Ставтеся до спортсменів як  до  
дорослих і з повагою. Пам'ятайте, 
що директиви і  структура тренера 

все ще важливі.

Основні рішення щодо кар'єри, 
освіти та способу життя 

визначаються пріоритетними в 
частинах цього періоду.

Відбуваються значні зміни щодо 
інтересів, захоплень та фізичної 

активності.

Надавайте спортсменові професійне 
керівництво.

Взаємодія з протилежною або 
власною статтю продовжує бути 

важливою, з розвитком 
довгострокових відносин.

Надавайте місце для власного 
соціального часу.







 Коли молоді люди ростуть, розвиваються і дозрівають, трапляється бага-
то важливих змін. Найбільш очевидними є фізіологічні зміни, проте когнітивні та 
емоційні зміни, навіть якщо вони не є настільки очевидними і їх не так легко спо-
стерігати, так само важливі для розуміння  і врахування тренерами. Ефективно під-
тримувати довгостроковий розвиток спортсменів - це головне завдання  трене-
ра, яке вимагає наявності всіх  доступних інструментів.     

 Даний документ - це інструмент, який позитивно впливає на якість  тре-
нувань   та  змагань завдяки урахуванню таких факторів, як вік розвит-
ку та інші сприятливі для здатності тренуватися періоди. Модель розви-
ває спортивні здібності завдяки фокусуванню на основних рухових навичках і 
вміннях на початку, з метою подальшого впровадження специфічних спортивних нави-

Даний документ перекладено та надруковано за підтримки:

Тамуз Хідір
Голова Української федерації флорболу

«Флорбол: модель розвитку» - це направлення розвитку українського флорболу, де 
розвиток дитячого, юніорського, дорослого, аматорського та елітного флорболу 
встануть в одну модель. Це чудова інструкція для всіх наших тренерів і керівників 
федерації та клубів. І я впевнений нові методи та підходи будуть мати великий вплив 
на український спорт в цілому»

Мільо Ференц
Голова Академії флорболу України

«Вперше прихильники флорболу мають можливість читати спеціалізовану літерату-
ру українською мовою. «Флорбол: модель розвитку» - це документ, який показує роз-
виток гравця: фізіологічний, когнітивний та емоційний в залежності від його віку. По 
суті це іструмент, який допомагає тренерам будувати тренувальний процес, розподі-
ляти навантаження, ставити перед гравцями цілі тощо, шо презведе до позитивних 
результатів» 


