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Анотація
Актуальність. Сьогодні існує виражене протиріччя між науковометодичними даними та сучасними підходами щодо реалізації підготовки юних
футболістів, що актуалізує потребу проведення досліджень для пошуку сучасних
раціональних підходів до побудови різних її сторін, зокрема тактичної.
Мета – виявити акценти у тактичній підготовці футболістів на ранніх етапах
багаторічного спортивного удосконалення.
Матеріал і методи. Проведено опитування (анкетування) тренерів з футболу,
які працюють в державних та приватних футбольних школах Львова. До
опитування було залучено 50 тренерів, котрі мають різний вік, стаж тренерської
роботи, кваліфікацію та працюють з різними віковими групами футболістів.
Методи: аналіз та синтез, метод опитування (анкетування).
Результати. Виявлено розбіжності у думках респондентів щодо важливості
тактичної підготовки на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення у
футболі. Водночас більшість схильні вважати її важливою складовою
тренувального процесу уже починаючи з етапу попередньої базової підготовки.
З’ясовано що у тактичній підготовці юних футболістів пріоритетним є застосування
різноманітних інтерактивних завдань, засобів, методів та форм. Важливим також є
різносторонній контроль рівня тактичної підготовленості вже на етапі попередньої
базової підготовки, що проводиться у відносно спрощених умовах.
Висновки. Щоб ефективно впливати на тактичну підготовленість футболіста
починаючи з ранніх років та не допустити форсування підготовки, було визначено
відповідні акценти у реалізації даного процесу: оптимальний вік для початку
цілеспрямованої роботи над тактичною підготовленістю футболістів (11-12 років);
необхідність проведення контролю рівня тактичної підготовленості та віку у якому
слід розпочинати його реалізацію на ранніх етапах багаторічного спортивного
удосконалення; компоненти тактичної підготовленості, які потрібно акцентовано
розвивати на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення юних
© Наконечний Роман, Хіменес
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футболістів (тактичні знання, мислення, уміння, навички); ефективні форми
проведення занять із тактичної підготовки та контролю рівня тактичної
підготовленості на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення;
перелік ефективних методів та засобів тактичної підготовки юних футболістів;
необхідність застосування інтерактивних завдань у роботі з юними футболістами
під час реалізації тактичної підготовки тощо.
Ключові слова: тактична підготовка футболістів, ранні етапи багаторічного
удосконалення, вимоги до тактичної підготовленості, інтерактивні завдання,
опитування.
MODERN IDEAS ABOUT THE TACTICAL TRAINING
OF YOUNG SOCCER PLAYERS
Nakonechnyy Roman1 , Khimenes Khrystyna1 , Kotov Serhii2
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Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
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Abstract

Introduction. There is a pronounced contradiction between scientific and
methodological data and modern approaches in training young of football players. This
aspect actualizes the need for research to find modern rational approaches to the
construction of its various aspects, including tactical.
The aim of the study is to identify accents in the tactical training of football players
in the early stages of long-term sports improvement.
Material and methods. A survey (questionnaire) of football coaches working in
public and private football schools in Lviv was conducted. The survey involved 50
coaches who have different ages, coaching experience, qualifications and work with
different age groups of players. Methods: analysis and synthesis, survey method
(questionnaire).
Results. Differences in the respondents' opinions on the importance of tactical
training in the early stages of long-term sports improvement in football were revealed. At
the same time, most tend to consider it an important component of the training process
from the stage of preliminary basic training. It was found that the use of various interactive
tasks, tools, methods and forms is a priority in the tactical training of young football
players. It is also important to control comprehensively the level of tactical preparedness
at the stage of preliminary basic training, which is carried out in a relatively simplified
environment.
Conclusions. In order to effectively influence the tactical readiness of football
players from an early age and prevent the acceleration of training, appropriate emphasis
was identified in the implementation of this process: the optimal age to start purposeful
work on tactical training of football players (11-12 years); the need to monitor the level of
tactical training and the age at which to begin its implementation in the early stages of
long-term sports development; components of tactical training that need to be developed
in the early stages of long-term sports development of young players (tactical knowledge,
thinking, skills, abilities); effective forms of tactical training and control of the level of
67

tactical training in the e arly stages of long-term sports improvement; list of effective
methods and means of tactical training of young football players; the necessity to use
interactive tasks in working with young players during the implementation of tactical
training, etc.
Key words: tactical training of football players, early stages of long-term
improvement, requirements for tactical training, interactive tasks, surveys.
ефективності
навчальнотренувального процесу [8, 9, 10].
Також для підвищення ефективності
тактичної підготовки з футболістами
відповідного контингенту, існує
необхідність
у
подальшому
проведенні досліджень в межах
даного напряму [11, 12, 22 та ін.].
На сьогодні наявної науковометодичної літератури з питань
підготовки
на
ранніх
етапах
багаторічного
удосконалення,
зокрема тактичної, недостатньо для
ефективного виховання футболістів в
Україні [3, 6, 7 та ін.].

Вступ
Сьогодні динамічний розвиток
футболу зумовлює підвищення вимог
до теоретичного забезпечення та
практичної реалізації підготовки
футболістів
[7,
19].
Цілком
закономірно,
що
ранні
етапи
багаторічного
спортивного
удосконалення: початкової підготовки
(ЕПП) – 6-9 років, попередньої базової
підготовки (ЕПБП) – 10-13 років та
спеціалізованої базової підготовки
(СБП) – 14-17 років, є визначальними в
становленні спортивної майстерності
футболіста [8, 25]. Отже, варто вважати
вирішення питань, які виникають в
процесі підготовки футболіста на
початкових
етапах
багаторічної
підготовки,
важливим
напрямом
системи підготовки [2, 4, 10].
Одним з таких питань є
підвищення ефективності тактичної
підготовки та контролю тактичної
підготовленості
футболістів
на
ранніх
етапах
багаторічного
спортивного
вдосконалення
в
Україні.
В основному це зумовлено
омолодженням футболу та раннім
початком
практичної
реалізації
підготовки
футболістів,
яка
починається з 3-4 років [1, 21, 23].
Враховуючи ці дані, існує
необхідність у визначенні вимог до
тактичної підготовленості юних
футболістів 6-17 років з метою
підбору адекватних засобів та
методів
для
підвищення

Мета дослідження
Мета роботи – виявити акценти
у тактичній підготовці футболістів на
ранніх
етапах
багаторічного
спортивного удосконалення.
Матеріал і методи дослідження
Контингент
(кількість
учасників і їх вік). До опитування
було залучено 50 тренерів з футболу,
які працюють в державних та
приватних
футбольних
школах
Львова.
Методи дослідження. Для
дослідження
використовувалися
методи аналізу та синтезу й метод
опитування (анкетування).
В анкетуванні респондентам
була надана можливість в залежності
від типу питання обрати один або
декілька варіантів відповіді. В одних
запитаннях нас цікавила конкретний
пріоритетна відповідь респондента, а
в інших їх думка щодо розташування
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пріоритетів у підготовці футболістів.
Організація
дослідження.
Опитування проводилось протягом
травня 2021 року.
Опрацювання даних. Отримані
в межах дослідження результати
відповідей
респондентів,
були
опрацьовані за допомогою програми
обробки даних Microsoft EXСEL.
Визначалося
відсоткове
співвідношення
відповідей
на
поставлені в анкеті запитання.

Щодо ЕПБП, то тут, згідно
думки опитаних лідерство за собою
зберігають напрями технічної (37%)
та фізичної (24%) підготовки, проте
більшу роль, порівняно з попереднім
етапом підготовки вже відіграє
тактична
підготовка
юного
футболіста (17%). Незначно знижена
питома вага згідно усередненої
думки
фахівців
психологічної
підготовки (13%) на цьому етапі та
найменше
значення,
згідно
отриманих
результатів
має
теоретична складова (9%) у цілісній
системі
тренування
юних
футболістів.
Аналогічно
респонденти
вказали
свою
думку
щодо
оптимального
співвідношення
напрямів підготовки на ЕСБП.
Тренери вважають, що на даному
етапі потрібно фактично в рівній мірі
приділяти увагу фізичній (28%),
тактичній (26%) і технічній (23%)
підготовці футболістів та в меншій
мірі
психологічній
(12%)
і
теоретичній (11%).
Думка тренерів щодо цього
питання в більшій мірі суперечить
існуючим даним науково-методичної
літератури у сфері спорту, в якій
йдеться про те, що тактична
підготовка є пріоритетним напрямом
більш пізніх етапів багаторічного
спортивного удосконалення [4, 10].
При
визначенні
поняття
«тактична
підготовка»
ми
посилаємось
на
твердження
науковців Ніколаєнка та Шамардіна
[8], які стверджують, що тактична
підготовка – це педагогічний процес,
спрямований
на
оволодіння
раціональними формами ведення
спортивної боротьби в процесі
специфічної змагальної діяльності.
Водночас спортивна практика
сьогодні демонструє нові підходи у

Результати дослідження
та їх обговорення
В основній частині опитуваним
було запропоновано відповісти на 15
запитань, в яких вони мали змогу
висловитись
щодо
вимог
до
тактичної
підготовленості
та
спрямованості
інтерактивних
завдань з тактичної підготовки
футболістів на ранніх етапах
багаторічного
спортивного
удосконалення (ЕПП, ЕПБП, ЕСБП)
[8, 9].
Одним із перших запитань до
респондентів
було
вказати
оптимальне
відсоткове
співвідношення
різновидів
підготовки
на
різних
етапах
багаторічного
спортивного
удосконалення юних футболістів (69, 10-13 та 14-17 років) [8, 9, 10].
Таким чином, щодо ЕПП
опитувані сформували думку, що
фактично
половину
з
обсягу
відведеного на підготовку футболіста
потрібно виділяти на технічну
підготовку (45% відповідей), ще
майже чверть (23%) – на фізичну
підготовку. В меншій мірі, на думку
опитаних слід працювати над
психологічним (14%), тактичним
(11%)
та
теоретичним
удосконаленням (7%) в межах
підготовки на цьому етапі.
69
70

підготовці, які в основному пов’язані
із суттєвим омолодженням спорту
загалом. Зважаючи на те, що діти
приступають до занять спортом
раніше (зокрема у футболі з 3-4
років), то такий перерозподіл частки
різновидів підготовки, зокрема із
суттєвим зростанням ролі тактичного
напряму
на
ранніх
етапах
багаторічного
спортивного
удосконалення є цілком виправданим
і навіть доцільним.
Щодо наступного запитання, то
тут більшість (68%) респондентів
вважають,
що
тактична
підготовленість юного футболіста є
одним із визначальних чинників
результативності його змагальної
діяльності, на противагу 32%
опитаних, які висловили протилежну
думку.
Отримані результати свідчать
про усвідомлення тренерами сучасних
тенденцій розвитку футболу, а саме
ролі тактичної підготовки юних
футболістів
на
ранніх
етапах
багаторічного вдосконалення для
досягнення бажаного результату в
майбутньому [3].
Стосовно запитання: “Визначте
вік, який, на Вашу думку, є
оптимальним
для
початку
цілеспрямованої
роботи
над
формуванням
тактичної
підготовленості футболістів?”, то тут
відповіді
респондентів
дещо
відрізнялися. Так, 36% серед
опитаних вважають, що потрібно
починати
реалізовувати
даний
процес з футболістами, які досягли
11-12-ти річного віку, ще 28%
вказують, що робота у тактичному
напрямі
у
футболі
повинна
розпочинатися вже із 6-8 річного
віку.
Відносно менша кількість
опитаних тренерів (18%) вважають,

що
цей
процес
необхідно
активізувати у роботі з футболістами
9-10-ти річного віку та ще 16%
відзначають, що для цього дитина
повинна досягти 13-14-ти річного
віку. Також, в межах власних
відповідей 2% респондентів вказали,
що
доцільно
розпочинати
цілеспрямовану тактичну підготовку
у футболі з 15 років.
Водночас
ця
версія
не
відповідає думці більшості практиків
та даним спеціалізованої наукової
літератури з футболу [18, 20]. На
нашу
думку,
різноманітність
відповідей респондентів на наведене
питання пов’язана із наявними
розбіжностями
якраз
таки
у
теоретичній базі та підходах, які
спостерігаються
на
практиці
підготовки.
Тенденції сучасності при цьому
є такими, що доцільно розпочинати
цей процес дещо раніше (11-12
років), аніж це визначено у
спеціальній літературі (13-14 років)
[8, 10].
Також,
вдалось
з’ясувати
думку
респондентів
щодо
компонентів
тактичної
підготовленості,
які
потрібно
розвивати
на
різних
етапах
багаторічного
спортивного
вдосконалення юних футболістів.
Отже,
опитуваним
пропонувалося висловити свою
думку щодо можливих напрямів
роботи в межах тактичної підготовки
на етапі початкової підготовки (ЕПП)
таким чином, 66% респондентів
вказали на те, що першочергово слід
працювати
над
формуванням
тактичних знань (ТЗ).
Приблизно в рівній мірі на
думку опитаних слід працювати над
поліпшенням тактичних умінь (ТУ,
26% відповідей), тактичних навиків

(ТН, 42% відповідей) і тактичного
мислення (ТМ, 24% відповідей).
Щодо
етапу
попередньої
базової підготовки (ЕПБП), то тут
опитувані обрали пріоритетним
напрямом тактичної підготовки
покращення ТУ юних футболістів
(86%
відповідей).
Також
респонденти відзначили важливість
роботи над рештою компонентів
тактичної підготовки: ТН (74%
відповідей), ТЗ (70% відповідей), і
ТМ (68% відповідей).
Водночас
для
етапу
спеціалізованої базової підготовки
(ЕСБП),
на
думку
тренерів
цілеспрямована робота повинна
реалізовуватись
в
напрямку
покращення ТМ (96% відповідей),
ТУ (94% відповідей) та ТН (90%
відповідей) юних футболістів і вже в
меншій мірі ТЗ (54% відповідей).
Наявних
даних,
які
б
стосувались
ефективного
співвідношення
компонентів
тактичної підготовки між собою для
реалізації
процесу
тактичної
підготовки юних футболістів, в
науковій літературі з футболу
обмежена
кількість [1],
тому
отримані
результати
можливо
використовувати при реалізації та
удосконаленні даного процесу в
подальшому.
Під час опитування, нами
також було з’ясовано, які форми
проведення занять із тактичної
підготовки вважають за потрібне
використовувати
тренери
на
кожному з етапів багаторічного
спортивного вдосконалення.
Цілком
закономірно,
враховуючи
індивідуальні
особливості
розвитку
дитячого
організму [11], що на ЕПП опитувані
віддали перевагу (64% відповідей)
індивідуальній
формі
(ІФ)

проведення занять з тактичної
підготовки,
другу
позицію
респонденти
відвели
(22%
відповідей) груповій формі (ГФ)
проведення та найнижчою у цьому
рейтингу була командна форма (КФ)
проведення занять з тактичної
підготовки (14% відповідей).
Щодо ЕПБП, то тут за
підсумками опитування тренерів
першість посіла групова форма (ГФ)
проведення занять (76% відповідей),
рівну кількість голосів отримали ІФ
та командна КФ реалізації занять з
тактичної
підготовки
юних
футболістів (по 12% відповідей).
Своєю чергою для ЕСБП
опитувані
визначили
найбільш
пріоритетною КФ проведення таких
занять (72% відповідей), наступною
після неї ГФ (18% відповідей) та
останнє місце (10% відповідей)
посіла ІФ реалізації тактичних занять
для ЕСБП.
Варто відзначити, що отримані
результати
після
опитування
практикуючих тренерів в межах
даного
запитання
лише
підтверджують
дані
наукової
літератури із загальної теорії
підготовки спортсменів на ранніх
етапах багаторічного спортивного
удосконалення та дані теоретиків
футболу
щодо
необхідності
поступового ускладнення завдань
для тактичної підготовки [4, 12, 23].
Такий підхід дасть змогу
значно
ефективніше
освоювати
матеріал
виду спорту та
в
подальшому якісно реалізовувати
різні поєднання технічних прийомів
на практиці спершу тренувальної, а
потім і змагальної діяльності.
Також для нас важливим було
визначити думку респондентів щодо
ефективних методів та засобів
реалізації
процесу
тактичної
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підготовки юних футболістів на
різних
етапах
багаторічного
удосконалення, тому для цього
опитуваним було запропоновано
широкий спектр відповідей та
можливість обрання декількох з них.
Стосовно ЕПП, то тут думка
тренерів щодо більш чи менш
ефективних
методів
тактичної
підготовки виражена наступним
чином: словесний метод (СМ) (84%
відповідей), наочний метод (НМ)
(56% відповідей), метод тренування
без
суперника
(МТбС)
(50%
відповідей), метод тренування з
партнером (МТзП) (30% відповідей),
метод тренування з умовним
суперником
(МТзУС)
(16%
відповідей) та метод тренування з
суперником (МТзС) (2% відповідей).
Тобто і в цьому випадку
простежується певна закономірність
в ускладненні завдань, водночас слід
зауважити, що згідно досліджень [2,
15] діти краще сприймають наочні
образи і тому демонстрація є більш
дієвим методом впливу на їх
розуміння.
Водночас більшість наших
респондентів віддали голос за
словесні методи, що може бути
пов’язано із специфікою їхніх
власних підходів до навчання
обговорюваного
контингенту
футболістів.
Щодо ЕПБП, то тут, на думку
опитуваних
методи
тактичної
підготовки
необхідно
використовувати дещо в іншому
співвідношенні. Пріоритет віддали
цього разу НМ навчання тактиці
футболу (86% голосів), приблизно
рівну кількість голосів (по 82%)
отримали СМ і МТбС. МТзП, своєю
чергою для ЕПБП пропонували
застосовувати 78% наших та ще 74%
та 54% відповідей було віддано

респондентами МТзУС та МТзС.
У
тактичній
підготовці
перевагу на ЕСБП у футболі, на
думку тренерів слід віддати МТзС
(96% відповідей). Важливим також
на цьому етапі є застосування
МТзУС (90% відповідей). Дещо
меншу, проте все ж важливу роль у
тактичній підготовці футболістів на
ЕСБП відіграє застосування МТзП
(82% відповідей).
Такі
загально-педагогічні
методи навчання як наочний та
словесний також мають місце на
описуваному
етапі
підготовки
футболістів згідно думки наших
респондентів (78% та 72% голосів
відповідно).
Водночас суттєво нижчою є
частка МТбС на ЕСБП за даними
опрацьованих анкет (50% відповідей)
і це цілком очевидно, адже як ми
визначили у відповідях на попередні
запитання, важливою для цього етапу
багаторічного
спортивного
удосконалення є командна робота, а
як відомо найбільш ефективно її
виконувати можливо за наявності
суперника.
Щодо
використання
різноманітних засобів тактичної
підготовки зокрема на ЕПП, то тут
ми виявили наступну ситуацію:
потребу у застосуванні тренувальних
вправ
(ТВ)
відзначили
80%
опитуваних, змагальних вправ (ЗВ) –
40% респондентів, інтерактивних
завдань (ІЗ) – 30% учасників
опитування та по 6% відповідей
отримали вправи на спеціальних
тренажерних пристроях (ВнаСТП) і
спеціальні вправи на комп’ютерних
пристроях або паперових носіях
(СВнаКППН).
Щодо
ефективних
тренувальних засобів в процесі
тактичної
підготовки
юних
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футболістів на ЕПБП, то велика
кількість опитаних тренерів віддали
пріоритет тренувальним вправам
(ТВ) (92% відповідей).
Змагальні вправи (ЗВ) як
ефективні
для
цього
етапу
відзначили
в
анкетах
76%
респондентів. У сучасній практиці в
багатьох ігрових видах спорту
важливе місце починають посідати
так звані інтерактивні завдання з
удосконалення
різних
сторін
підготовленості, а отже цікавим для
нас було визначити скільки відсотків
респондентів відзначать такі засоби у
тактичній підготовці у своїх анкетах.
Зокрема для ЕПП ми отримали
54% відповідей на користь ІЗ. Ще
40% та 30% респондентів відповідно
зазначили, що важливим є спеціальні
вправи на комп’ютерних пристроях
або паперових носіях (СВнаКППН)
та
вправи
на
спеціальних
тренажерних пристроях (ВнаСТП).
З
приводу
використання
засобів тактичної підготовки юних
футболістів на ЕСБП, то тут їхні
частки розподілені згідно відповідей
опитаних тренерів таким чином: ЗВ
отримують
пріоритет
(90%
відповідей), ТВ посідають уже другу
позицію серед ефективних засобів
тактичної
підготовки
(84%
відповідей), ВнаСТП відзначили у
своїх відповідях 66% респондентів та
СВнаКППН ще 64% опитаних. Щодо
інтерактивних завдань, то лише 56%
респондентів вказали на них як на
ефективні у тактичній підготовці на
ЕПБП.
Водночас, ми певною мірою не
погоджуємося
із
отриманим
результатом щодо останніх засобів.
Вважаємо, що у сучасному спорті на
ранніх
етапах
багаторічного
спортивного удосконалення зокрема
в межах тактичної підготовки

застосування інтерактивних завдань
є
актуальним,
оскільки
вони
достатньо ефективно дозволяють
розвивати різні психічні процеси
(увагу, уяву, мислення тощо) і є
цікавими за своєю суттю для
дитячого контингенту. Зазначене
відповідно є невід’ємною складовою
і якісної тактичної підготовки. Наша
думка відповідно підтверджується
результатами
праць
багатьох
фахівців сфери спорту та футболу
[13, 14].
Щодо ефективності вибору
методів
та
засобів
реалізації
тактичної
підготовки
юних
футболістів, то яскравим прикладом
у цьому є найкращі футбольні
академії Європи: ФК “Барселона”
Барселона, ФК “Аякс” Амстердам,
ФК “Хоффенхайм” Зінсгайм, ФК
“Динамо” Загреб та ін. [21, 24]. Саме
в цих клубах великий акцент
робиться на добір дієвих, ефективних
впливів
саме
на
тактичну
майстерність юних спортсменів.
Зважаючи на тематику нашого
дослідження, нас чи не в найбільшій
мірі цікавило використання ІЗ у
роботі з юними футболістами для
раціоналізації процесу тактичної
підготовки (ТП).
У відповідях опитувані тренери
розділились умовно на дві групи.
Одна
група
тренерів
(52%)
висловилась, що використовують у
навчально-тренувальному
процесі
інтерактивні завдання для тактичної
підготовки юних футболістів серед
яких: різноманітні взаємодії типу
спортсмен-спортсмен,
тренерспортсмен; сучасні технології; рухові
завдання тощо.
Інша ж група опитуваних
тренерів (48%) відзначила, що
інтерактивні завдання у власній
роботі з юними футболістами не
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використовують.
Отримані
дані
загалом
вказують на відносно низький рівень
використання інтерактивних завдань
у тактичній
підготовці юних
футболістів в Україні, що при цьому
може бути одним із основних
резервів для покращення даного
процесу в майбутньому [5, 7],
оскільки як зазначалося вище велика
кількість провідних європейських
футбольних клубів уже тривалий час
оперують
великою
кількістю
різноманітних за спрямуванням
інтерактивних завдань у підготовці
юних футболістів в межах зокрема
тактичної підготовки [18, 24].
Ще один блок запитань анкети,
яка пропонувалася респондентам
включав запитання щодо контролю
рівня тактичної підготовленості
юних футболістів.
Ситуація
з
результатами
опитування
щодо
необхідності
проведення
контролю
рівня
тактичної підготовленості юних
футболістів на ранніх етапах
багаторічного
спортивного
удосконалення
наступна:
64%
респондентів вказали на необхідність
проведення такого контролю юних
футболістів, водночас ще 36%
опитаних тренерів не бачать у цьому
необхідності.
Варто відзначити, що в
провідних футбольних країнах світу
на відміну від України, контроль
рівня тактичної підготовленості на
ранніх
етапах
багаторічного
удосконалення
проводиться
паралельно з визначенням рівня
інших сторін підготовленості юних
футболістів: фізичної, технічної,
психологічної тощо. [22].
У продовження формування
результату попереднього питання, ми
вирішили дізнатися, що думають

наші
респонденти
щодо
оптимального віку спортсменів для
початку контролю рівня їхньої
тактичної підготовленості.
Значна частина опитуваних
вважають, що таким є вік 11-12 років
(40%), з незначним відставанням на
другому місці вік 13-14 років (30%),
за початок реалізації даного процесу
з
футболістами
9-10
років
висловилися 24% тренерів та з
футболістами 6-8 років – лише 4%
опитаних.
Варто відзначити, що 2%
респондентів звернулися до власного
варіанту відповіді, зокрема вказали
на те, що потрібно починати
контролювати
рівень
тактичної
підготовленості
футболістів,
починаючи вже з 15-ти річного віку.
Загалом, у практиці підготовки
юних
футболістів
в
Україні,
проведення
контролю
рівня
тактичної підготовленості є мало
поширеним явищем, що варто
пов’язувати з одного боку з тим, що
сучасні українські науковці не
приділяють
достатньої
уваги
вивченню
питання
тактичної
підготовки юних футболістів загалом
[6], а з іншого – на практиці
підготовки спортсменів акцент на
тактичну підготовку і її контроль
відповідно ставиться на пізніших
етапах багаторічного спортивного
удосконалення (лише починаючи з
другої половини етапу підготовки до
вищих досягнень).
Щодо пріоритетної форми
контролю
рівня
тактичної
підготовленості в роботі з юними
футболістами, то 74% респондентів у
своїх
відповідях
вказали
на
необхідність
застосування
практичних
контрольних
вправ
(ПКВ), 50% віддали перевагу
нотаційному запису (НЗ) (аналіз
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відеофрагментів
тренувань
та
змагань футболіста) та подальшому
його аналізу. Ще 44% опитаних
вказали на доцільність застосування
експертної оцінки (ЕО) футболіста
згідно визначених критеріїв (у межах
тренувальної
та
змагальної
діяльності)
та
38%
тренерів
висловились
за
використання
комп’ютерного або письмового
тестування
(КПТ)
в
якості
інструменту контролю тактичної
підготовленості футболіста.
Варто зауважити, що дане
запитання
завдало
тренерам
додаткових труднощів при наданні
відповіді, і вони ставили достатньо
багато запитань перш ніж надати
відповідь. Ми вважаємо, що це
викликано
тим,
що
систематизований контроль рівня
тактичної
підготовленості
в
організаціях,
які
займаються
підготовкою юних футболістів в
Україні практично відсутній [7].
Щодо потреби у наявності
спеціаліста в організації, котрий
повинен
контролювати
рівень
тактичної підготовленості юних
футболістів, то тут більшість
опитуваних (72%) переконані, що це
справді обов’язкова умова для
якісної реалізації процесу тактичної
підготовки. Решта 28% вважають, що
така спеціальність є зайвою і цю роль
відповідно може виконувати тренер з
асистентом.
Загалом отримані в більшості
результати
анкетування
та
відповідний
позитивний
досвід
роботи
іноземних
закордонних
футбольних клубів [19] свідчать про
наявну потребу в підготовці фахівців
відповідного профілю для реалізації
контролю рівня підготовленості та
раціоналізації процесу тактичної
підготовки юних футболістів в

Україні.
Актуальним, на нашу думку,
сьогодні є визначення основного
резерву оновлення процесу тактичної
підготовки
юних
українських
футболістів, тому в анкеті ми
передбачили запитання і щодо цієї
складової системи підготовки та
надали респондентам можливість
обирати кілька важливих на їхню
думку варіантів відповіді на нього.
Отже, на запитання «У чому,
Ви
бачите
основний
резерв
оновлення
процесу
тактичної
підготовки
юних
українських
футболістів?» ми отримали широкий
спектр відповідей. Зокрема, 78%
респондентів вказали на те, що
основним
резервом
оновлення
процесу тактичної підготовки є
запозичення
досвіду
провідних
футбольних країн світу, на друге
місце згідно опитування вийшло
використання сучасних технологій та
інтерактивних завдань в процесі
підготовки футболістів (64%). Ще
56% тренерів вказали, що потрібно
змінювати підхід до процесу
тактичної підготовки в цілому та 34%
опитаних висловились за пошук
нових актуальних засобів та методів,
які будуть використовуватись у
процесі тактичної підготовки юних
футболістів.
Загалом, практично всі із
запропонованих варіантів відповідей
отримали
схвальні
відгуки
респондентів,
що вказує на
можливість проведення активної
діяльності в усіх визначених
напрямах.
У підсумку, нам важливо було
з’ясувати ставлення тренерів до
існуючої програми підготовки юних
футболістів [9].
На запитання “Чи потрібно, на
Вашу
думку,
оновити
діючу
75
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навчальну програму підготовки
юних українських футболістів у
напрямі тактичної підготовки?”,
респонденти відповіли практично
одноголосно. Так, 94% опитуваних
вказали на необхідність її оновлення
та лише 6% відповіли, що не бачать
потреби у цьому.
Отримані результати свідчать
про потребу в осучасненні та
раціоналізації існуючої програми
підготовки юних футболістів з
урахуванням сучасних тенденцій
практики, насамперед у напрямі
тактичної підготовки [9],
що
можливо
реалізувати
шляхом
запозичення позитивного іноземного
досвіду
тактичної
підготовки
футболістів та його адаптування до
можливостей та потреб українських
футбольних організацій [16, 17, 25].
Висновки
Розвиток
футболу
на
сучасному етапі висуває нові вимоги
до процесу підготовки футболіста.
Відповідно
вимоги
до
підготовленості
футболісті
в
порівнянні
з
останніми
десятиліттями також змінились. В
зв’язку
з
цим
підвищується
навантаження, яке припадає на
футболіста вже з початкових етапів
багаторічного
спортивного
удосконалення.
Для того щоб ефективно
впливати
на
тактичну
підготовленість
футболіста
починаючи з ранніх років та не
допустити форсування підготовки,
було визначено відповідні акценти у
реалізації даного процесу, а саме:
- оптимальний вік для початку
цілеспрямованої
роботи
над
тактичною
підготовленістю
футболістів;
необхідність
проведення

контролю
рівня
тактичної
підготовленості та віку у якому слід
розпочинати його реалізацію на
ранніх
етапах
багаторічного
спортивного удосконалення;
компоненти
тактичної
підготовленості,
які
потрібно
акцентовано розвивати на ранніх
етапах багаторічного спортивного
вдосконалення юних футболістів;
- ефективні форми проведення
занять із тактичної підготовки та
контролю
рівня
тактичної
підготовленості на ранніх етапах
багаторічного
спортивного
вдосконалення;
- перелік ефективних методів та
засобів тактичної підготовки юних
футболістів;
необхідність
застосування
інтерактивних завдань у роботі з
юними футболістами під
час
реалізації тактичної підготовки тощо.
Враховуючи вікові особливості
футболістів в даному віці шляхом
добору відповідних підходів до
реалізації тактичної підготовки,
важливо також ефективно впливати
на удосконалення інших сторін
підготовленості
спортсмена
(технічної,
фізичної
та
психологічної) без застосування
значних фізичних навантажень.
Загалом,
виховання
українських футболістів залежить від
постійного
оновлення
та
вдосконалення
підходів
до
навчально-тренувального процесу.
Перспективи
подальших
досліджень.
Використовуючи
отримані дані після проведення
опитування серед тренерів з футболу
планується розробити структуру та
зміст програми тактичної підготовки
футболістів
11-12
років
із
застосуванням
інтерактивних
завдань, яка б відповідала сучасним

вимогам футболу як виду спорту
зокрема
на
ранніх
етапах

багаторічного
удосконалення.
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