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У статті розглядається роль техніко-тактичної підготовки для юних спортсменів. Проаналізовано як
здійснюється дана підготовка для юних футболістів у лідируючих футбольних країнах світу. Визначено
недоліки у підготовці українських юних футболістів та виокремлено методичні положення для удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів.
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остановка проблеми. Найбільш характерною особливістю розвитку сучасного футболу, зокрема і юнацького, є збільшення
інтенсивності гри, у якій проявляються індивідуальна, групова, командна техніко-тактична
майстерність і висока фізична підготовленість
гравців. Команди для досягнення перемоги повинні мати у своєму складі гравців, які вміють
грати «швидко» та ухвалити рішення в складних
ситуаціях, що постійно змінюються в умовах дефіциту простору та часу, а також які раціонально володіють технікою в поєднані з тактичними
діями та високою швидкістю пересування. Відомо, що техніко-тактична майстерність характеризується незначним обсягом та різнобічністю
технічних прийомів, якими володіє футболіст, а
також вмінням ефективно застосовувати ці прийоми в поєднанні з тактичними діями в умовах
гри. Техніка футболу становить собою сукупність великої групи прийомів та способів володіння м’ячем, тому вивчення її перетворюється
на складний і тривалий процес [4, 13].
Управління підготовкою спортсменів значною
мірою зумовлено якістю та своєчасною корекцією
змісту та спрямованості навчально-тренувального процесу на основі об’єктивного контролю їх
підготовленості. Підвищення рівня майстерності вітчизняних футболістів невід’ємно пов’язане
з поліпшенням якості підготовки резерву. Ефективне управління підготовкою юних футболістів
неможливе без обліку показників змагальної діяльності [8, 11].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У науковій і методичній літературі підготовка
футболістів різного віку переважно стосується
проблем початкового навчання техніки гри або
фізичної підготовки. Проте комплексний розвиток техніко-тактичних умінь у юних футболістів
різного віку та ігрового амплуа висвітлено недостатньо [1, 7, 9, 11].
Сучасні дослідження в галузі дитячого нацького футболу привертають увагу вчених до
проблем, пов’язаних з пошуком ефективних і ме© Головачук М.Г., 2018

тодично обґрунтованих підходів до розв’язання
питань з удосконалення різних видів підготовки спортсменів, зокрема техніко-тактичної [3,
10]. Удосконалення техніко-тактичної підготовки
юних футболістів на сучасному етапі вимагає
впровадження в практику нових, науково обґрунтованих підходів до побудови тренувального процесу, починаючи з початкових етапів багаторічної підготовки. Процес підготовки юних
футболістів охоплює значний часовий проміжок,
тривалістю у декілька років, і цей період позначений значними фізіологічними змінами в організмі спортсменів, пов’язаними з ростом і розвитком. Реальна підготовка юного спортсмена,
на думку багатьох авторів, неможлива без урахування закономірностей організму, що розвивається. Розробленню концепції вікової динаміки фізичних якостей у теорії дитячо-юнацького
спорту приділено багато уваги [2, 6, 11].
У теперішній час автори досить детально розробили модельні характеристики фізичної підготовленості юних футболістів, які найшли своє
відображення в навчальних програмах для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Науковці звернули
увагу на важливу проблему психологічних якостей, характерних для різних вікових груп юних
футболістів, а також вказують на необхідність
обліку рівня виконання техніко-тактичних дій.
Дослідження показують, що різні ігрові амплуа
вимагають від футболістів виконання різнобічних функцій, вирішення конкретних завдань на
футбольному полі і певним чином впливають на
структуру змагальної діяльності команди. Гравці,
які виконують різні ігрові функції, повинні володіти високим рівнем майстерності при виконанні
техніко-тактичних дій для ефективного здійснення покладених на них обов’язків [3, 6, 10].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Низька досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців присвячувались
досліджень техніко-тактичній підготовці у волейболі, хокею на льоду, баскетболі та футболі.
Проте нами не виявлено досліджень із акценту-

ванням вивчення базових елементів техніко-тактичного характеру на ранньому етапі підготовки.
Мета дослідження: теоретико-методичне обґрунтування основних аспектів удосконалення
техніко-тактичної підготовки юних футболістів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Одна з основних умов високої ефективності системи підготовки спортсменів полягає у чіткому
дотриманні вимог щодо вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей організму [2, 8]. Це дає змогу правильно вирішувати
проблеми спортивного відбору, вибору засобів
та методів тренування, дозування тренувальних
і змагальних навантажень, прогнозування можливих досягнень.
Кожен віковий період має, як правило, характерні особливості процесу побудови та функціонування окремих систем організму, які переживають певні зміни у процесі спортивної діяльності.
Ріст і розвиток організму людини відбуваються
нерівномірно. Кожен віковий етап є своєрідним
періодом, який характеризується морфологічними та функціональними змінами [2, 8, 11].
На думку фахівців з футболу [4, 5], ефективність тактики гри прямо залежить від уміння
юних спортсменів оцінювати ситуацію та знаходити правильне рішення в конкретному ігровому
моменті. Це в кінцевому підсумку визначається
станом підготовленості юних футболістів, що
є результатом генетичної обдарованості та кумулятивного ефекту програм підготовки. Тому
метою техніко-тактичної підготовки, на основі
поданого, є навчання юних футболістів раціонального вирішення тактичних завдань, які виникають у процесі гри. У теоретичному аспекті
техніко-тактична діяльність юних футболістів –
це вирішення оперативних завдань, що виникають у процесі взаємодій з партнерами і протидій
суперникам. При цьому важливого значення набуває вміння приймати рішення, які б дали змогу найбільш раціонально застосовувати гравцям
техніко-тактичні дії [4, 9].
У техніко-тактичну підготовку необхідно вводити в основний арсенал техніко-тактичних дій,
оволодіння якими дозволило юним футболістам
максимально використати у грі свою технічну
оснащеність, спеціальні якості і здібності, тактичну майстерність і теоретичні знання. Зі спеціальних якостей, які необхідні юним футболістам у грі, виокремлюють витривалість, бистрість,
спритність, силу, гнучкість. Треба підкреслити,
що вплив зазначених якостей на досягнення високого спортивного результату дуже неоднорідний і залежить від багатьох чинників, зокрема,
від амплуа гравця. Тактична майстерність становить собою систему застосування доцільних тактичних дій. Тактичні дії слід будувати відповідно
до тактичних знань і технічних навичок, рівня
розвитку фізичних здібностей і психологічних
якостей [1, 7].
Тактична підготовленість спортсмена містить
свій внутрішній образ у вигляді системи застосування доцільних тактичних дій. Тактичну дію,
спрямовану на оптимальний успіх, потрібно будувати відповідно до тактичних знань, технічних
навичок, рівня розвитку фізичних можливостей,
вольових якостей, швидкості реакції та інших
компонентів. Тактична організованість у діях ко-
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манди досягається за рахунок чіткого розподілу
функцій (ігрова спеціалізація – воротар, крайні
та центральні захисники, гравці середньої лінії,
крайні і центральні нападники) між окремими
футболістами та їхнім об’єднання у певну систему. Систему у футболі необхідно розуміти як
таке розташування гравців, яке б могло забезпечити можливість оптимального маневру в захисті та в нападі відповідно до індивідуальних
особливостей гравців. Серйозну увагу необхідно
приділяти і теорії, адже високий рівень тактичної майстерності гравців залежить і від теоретичних знань. Метою теоретичного навчання
тактики є засвоєння певної сукупності знань, які
б передбачали сучасні тенденції розвитку футболу, тактичні знання, уміння, навички і відповідний рівень тактичного розуміння гри.
Отже, техніко-тактична підготовка – це
складний педагогічний процес, спрямований на
досягнення ефективного застосування технічних
прийомів на тлі постійних змін ситуації за допомогою тактичних дій як раціональної форми організації діяльності юних футболістів для здобуття
перемоги над суперником. На основі детального
вивчення, аналізу й обговорення техніко-тактичної діяльності футболістів різної кваліфікації
та віку ми прийшли висновку, що високий рівень
техніко-тактичної підготовки поряд з іншими видами підготовки футбольних команд є одним із
найважливіших чинників переваги над суперниками, а в підсумку і перемоги у грі [4, 5, 7].
Рівень техніко-тактичної підготовленості юних
футболістів залежить від оволодіння ними засобами спортивної тактики, видами та формами.
У структурі техніко-тактичної підготовленості
юних футболістів необхідно вирізняти такі спеціалізовані поняття, як тактичні знання, тактичні вміння, тактичні навички, тактичне мислення.
Структура тактичної підготовленості ґрунтується на характері стратегічних завдань, що визначають основні напрями спортивної боротьби. Ці
завдання можуть бути пов’язані з участю юних
футболістів у кількох серіях змагань з метою
підготовки та успішного виступу в головних змаганнях сезону і, таким чином, мати перспективний характер. Такі завдання можуть також бути
і локальними, пов’язаними з участю в окремих
змаганнях або в конкретному матчі. Вміння змінювати тактичну схему ведення спортивної боротьби, залежно від особливостей і ходу футбольної гри, є важливим показником тактичної
підготовленості юних спортсменів [1, 6].
При цьому велике значення мають прийоми і дії, які характерні для конкретного гравця
та визначають його індивідуальність. Як правило,
саме такі техніко-тактичні дії є найбільш ефективними і несподіваними для суперників.
До того ж ефективність тактичної діяльності у юнацькому футболі визначається здатністю
гравців до просторової та часової антиципації,
тобто передбачення ігрової ситуації до моменту
її розгортання. Саме від цієї здатності залежить
безпомилковий вибір позиції гравцем будь-якого
амплуа, взаємодія з м’ячем чи ефективна контратака. Рівень досконалості тактичних взаємодій
партнерів у групових і командних тактичних
діях є не менш важливою стороною тактичної
підготовленості. Саме від ефективності взаємо-
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дій юних футболістів, умілого поєднання відшліфованих тактичних схем ведення змагальної
боротьби з застосуванням нестандартних ходів,
використання індивідуальних можливостей кожного гравця для досягнення кінцевого результату
залежить ефективність комбінаційної гри юнацької команди з футболу. За останні роки у юнацькому футболі стали помітними тенденції, спрямовані на зміни структури гри, її моделі.
Ці тенденції характеризуються значним розширенням зон дій юних футболістів, універсалізацією гравців. Це вимагає збільшення рухової
активності та швидкості виконання технікотактичних прийомів. Зросла кількість і якість
імпровізованих дій юних футболістів на основі
збільшення обсягу завчасно підготовлених коаліційних взаємодій [3, 5, 8]. Деякі компоненти, які
забезпечують гру, мало змінилися за тривалий
період становлення футболу. До цієї категорії
можна зарахувати правила гри, технічні прийоми володіння м’ячем. Початкове розташування
юних футболістів починає стабілізуватися і відіграє в сучасному юнацькому футболі незначну
роль, оскільки розширилися зони дії окремих
гравців, а у зв’язку з цим ефективніше використовується ігровий простір. Зросла також швидкість індивідуальних і колективних тактичних
дій, розширився спектр варіювання тактикою,
з’явилося дещо інше уявлення про моделювання
різноманітних тактичних дій, необхідних співвідношень функціонального стану систем організму,
які визначають рівень спеціальної працездатності футболістів [2, 4, 7, 10]. Організаційні форми
проведення змагань для юних футболістів до
13 років у провідних футбольних країнах світу
відрізняються від українських. Змагання та навчально-тренувальні заняття проводяться на полях зменшених розмірів відповідно до кожної вікової категорії.
Для юних футболістів 8-13 років кожної вікової групи при проведенні змагань змінюються
розміри футбольного поля, кількість гравців, розміри воріт та тривалість гри. Такі умови проведення змагань дають можливість юнакам краще
проявити свою техніко-тактичну майстерність
та фізичні якості. З урахуванням кількісного
складу гравців на полі змінюється початкова статична структура, тобто розташування гравців на
початку матчу, динамічна структура, що знаходить своє відображення в індивідуальних, групових і командних тактичних діях, різних коаліціях
у захисті та нападі. Можливе використання різних тактичних побудов, які сприяють засвоєнню
певних ігрових функцій відповідно до амплуа.
Для юних футболістів 11-12 років розміри
ігрового поля дещо збільшуються, а ігри проводяться у складах 9v9. У процесі ігрової діяльності на полях зменшених розмірів юним футболістам доводиться частіше взаємодіяти з м’ячем,
при цьому проявляються індивідуальні особливості фізичних якостей, тактичного мислення,
технічного виконання прийомів, що окреслює
схильність окремих гравців до певних ігрових
амплуа. Аналізуючи навчальні програми провідних футбольних європейських шкіл, можна зробити висновок, що в навчально-тренувальному
процесі футболістів 8-13 років основний акцент
спрямовано на широкий розвиток координацій-

них якостей та поглиблене вивчення прийомів
техніки гри та тактичних комбінацій на полях
зменшених розмірів. Зокрема, в тренуванні застосовуються такі вправи: передачі, прийоми
м’яча, ведення, дриблінг, обманні рухи з м’ячем
та без м’яча, гра з м’ячем «1х1», «2х2», «3х3». Також у навчально-тренувальному процесі велику
увагу приділяють основним тактичним ігровим
елементам: дії гравців в обороні та атаці, вибір
гравцем позиції залежно від місцезнаходження
на полі і ігрової ситуації, зонний метод захисту
і взаємострахування.
На прикладі голландських шкіл, які є законодавцями європейської футбольної моди, можемо
засвідчити, що при підготовці дітей до 13 років
приблизно 80% відсотків навчального плану відводиться на поліпшення техніки гри.
Процес навчання у молодших дітей розпочинається з простих елементарних прийомів техніки: ведення м’яча у спрощених умовах, обведення простих перешкод, прості ігри «один в один»,
«два в один» тощо.
Процес навчання здійснюється поступово
з деталізацією на окремих складових, у різноманітних поєднаннях прийомів техніки з тактичними діями. Тому футболісти, виховані голландською школою, завжди відзначаються належною
технічною оснащеністю, тактичними вміннями
і високим рівнем фізичної підготовленості.
Як результат, чимало цих гравців виступали
і виступають у європейських клубах високого
рівня. В інших країнах, зокрема і в нашій, часто
тренери додають до тренувального процесу вправи з надто складними завданнями, що є важким
для дитячого сприйняття і суттєво погіршує засвоєння елементів гри.
Основним девізом провідних європейських
дитячих шкіл та академій у молодшому віці
є гасло «Навчити важливіше, ніж перемагати»,
тобто для вихованців на першому плані повинно
бути навчання гри у футбол, а не якісь тимчасові
перемоги у матчах і турнірах.
Одним із недоліків у підготовці українських
юних футболістів, на наш погляд, є те, що надмірна гонитва за результатом та акцент на фізичну підготовку дає перевагу над іншими командами, які працюють над технікою гри (Голландія,
Німеччина, Іспанія) у юнацькому футболі. Проте коли гравці з юнацького футболу переходять
у дорослий, результати різко падають і відчуваються суттєві прогалини в індивідуальній технічній підготовленості, як наслідок – залучення
у великій кількості до наших змагань футболістів-легіонерів [1, 9, 11].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у процесі навчально-тренувальних занять юних футболістів техніко-тактичного
спрямування необхідно дотримуватися таких методичних положень:
– вибирати методи і засоби з урахуванням
особливостей розвитку дитячого організму, для
якого характерною є підвищена лабільність
(пластичність) нервової системи;
– основні завдання техніко-тактичної підготовки дітей молодшого та середнього віку вирішуються за допомогою різноманітних ігор
та ігрових вправ переважно техніко-тактичного
спрямування;
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– небажано намагатися якнайшвидше навчити
дітей грати в «дорослий» футбол, надаючи перевагу одному з видів підготовки. Важливо підтримувати раціональне співвідношення між різними сторонами підготовки, змінюючи різноманітні засоби
та їх спрямування у процесі зростання загальної
та спеціальної підготовленості юних футболістів;
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– під час одного навчально-тренувального заняття не рекомендується вирішувати відразу
декілька завдань і вивчати більше ніж два нові
техніко-тактичні прийоми.
Подальші дослідження будуть спрямовані на
розробку нової моделі удосконалення технікотактичної підготовки юних футболістів.
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Аннотация
В статье рассматривается роль технико-тактической подготовки для юных спортсменов. Проанализированы как осуществляется данная подготовка для юных футболистов в лидирующих футбольных
странах мира. Определены недостатки в подготовке украинских юных футболистов и выделены методические положения по совершенствованию технико-тактической подготовки юных футболистов.
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MAIN ASPECTS OF IMPROVEMENT
OF TECHNICAL AND TACTICAL PREPARATION OF JUNIOR FOOTBALLS
Summary
The article considers the role of technical and tactical training for young athletes. It is analyzed how this
training is carried out for young football players in the leading football world countries. The shortcomings
in the preparation of Ukrainian young football players and the methodological provisions for improving
the technical and tactical training of young football players are identified.
Keywords: young footballers, technical and tactical training.
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