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ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Боровський Д.Л., викладач кафедри фізичного виховання. Миколаївський
державний аграрний університет.
Юнацький футбол на сучасному етапі є тим видом спорту, в якому
назріла необхідність максимальної реалізації техніко-тактичних можливостей
юних футболістів в умовах високої ігрової та рухової активності. 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 та взаємозамінністю гравців. Зросла
кількість і якість імпровізованих дій юних футболістів на основі збільшення
обсягу завчасу підготовлених програм коаліційних тактичних (ігрових) дій.
Рівень техніко-тактичної підготовленості юних футболістів залежить від
оволодіння ними засобами спортивної тактики (технічними прийомами та
способами їх виконання), видами спортивної тактики (наступальною, захисною,
контрнаступальною)

і

формами

спортивної

тактики

(індивідуальною,

груповою, командною).
Основні завдання тактичної підготовки:
1. Розвиток рухових здібностей. Головна увага приділяється засвоєнню
спеціальних рухових здібностей.
2.

Удосконалення атакуючих та захисних дій, опрацювання комбінацій

у різних ситуаціях.
3 . Одержання спеціальних тактичних знань, пов'язаних індивідуальними
діями груп футболістів, команди у різних фазах матчу.
4. Формування громадсько-морального обличчя юніора; свідомого
ставлення до тренування і до спорту взагалі.
У

структурі

техніко-тактичної

підготовленості

юних

футболістів

необхідно виділяти такі спеціалізовані поняття, як тактичні знання, технічні
вміння, технічні навички, тактичне мислення.

Тактичні знання — це сукупність уявлень юних спортсменів про засоби,
види і форми спортивної тактики та
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особливості їх застосування у тренувальній і змагальній діяльності юних
футболістів.
Технічні вміння можна уявити як форму прояву свідомості юних
спортсменів, яка відображає дії юних футболістів на основі тактичних знань.
Опираючись на висвітлене вище, можна виділяти вміння розгадувати задуми
суперника, передбачати хід розвитку змагальної боротьби, змінювати власну
тактику і постановку гри на футбольному полі, тощо.
Технічні навички — це завчені тактичні дії, комбінаційне мереживо
індивідуальних і колективних технічних дій. Технічні навички завжди
проявляються у вигляді цілісної дії у конкретній тренувальній або змагальній
ситуації.
Тактичне мислення — це мислення футболіста у процесі спортивної
діяльності в умовах гострого дефіциту часу та психічного напруження, що
безпосередньо спрямоване на вирішення конкретних тактичних завдань.
Основу техніко-тактичної підготовленості окремих футболістів і команд в
цілому становлять:
— наявність у тактичному арсеналі сучасних засобів, форм і видів
тактики ведення спортивної боротьби;
— відповідність тактики щодо рівня розвитку футболу з оптимальною
структурою змагальної діяльності;
— відповідність тактичного плану щодо особливостей конкретної гри
(стан місця проведення матчу, характер суддівства, поведінка болільників
тощо);
— зв'язок тактики з рівнем техніки, і досконалості інших сторін
підготовленості — технічної, фізичної, психологічної.
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