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Мета роботи – виявити значення та особли-
вості тактичної підготовки спортсменів в команд-
них ігрових видах спорту на ранніх етапах багато-
річного спортивного удосконалення. 

Матеріал та методи. Виокремлено найпо-
ширеніші командні ігрові види спорту, у яких осно-
вним ігровим знаряддям є м’яч, а саме: волейбол, 
гандбол, баскетбол та футбол. Проаналізовано на-
вчальні програми для ДЮСШ та ін. з кожного виду 
спорту на предмет виявлення місця та особли-
востей тактичної підготовки спортсменів на ранніх 
етапах багаторічного спортивного удосконалення. 
Також, опрацьовано українські і закордонні базові 
праці сфери спорту та спеціалізовану літературу 
для кожного з зазначених вище видів спорту. 

Результати. Тактична підготовленість 
спортсмена є одним із визначальних чинників ре-
зультативності його виступів під час змагальної ді-
яльності в командних ігрових видах спорту (фут-
болі, волейболі, баскетболі, гандболі та ін.). Вод-
ночас в спортивній теорії до сьогодні вважається, 
що тактична підготовка є пріоритетним напрямом 
підготовки більш пізніх етапів багаторічного удо-
сконалення. На противагу, окремі вітчизняні та 
іноземні фахівці сфери спорту, стверджують, що 
спортсмени, які знаходяться на етапі попередньої 
базової підготовки вже цілком здатні до ефектив-
ної реалізації завдань тактичного характеру під 
час тренувальної та змагальної діяльності в обра-
ному виді спорту. 

В Україні більшість дітей, які спеціалізуються 
в командних ігрових видах спорту займаються в 
державних спортивних організаціях. При побудові 
багаторічного процесу підготовки спортсменів, дані 
організації керуються затвердженими навчальни-

ми програмами з виду спорту. Більшість з цих про-
грам застарілі та не можуть забезпечувати ефек-
тивну підготовку українських спортсменів. Однією з 
основних умов активного розвитку командних ігро-
вих видів спорту за кордоном є зміна підходів до 
побудови навчально-тренувального процесу юних 
спортсменів. Власне, зміст цих підходів полягає в 
збільшенні загальної частки тактичної підготовки 
в межах навчально-тренувального процесу юних 
спортсменів, шляхом активного використання ігро-
вих та змагальних вправ. Активно це прослідкову-
ється при підготовці юних футболістів в провідних 
європейських та світових приватних клубах. Ви-
користання сучасних підходів для підготовки юних 
спортсменів в командних ігрових видах спорту в 
Україні, надасть змогу покращити їхній рівень під-
готовленості (зокрема, тактичної). 

Висновки. Внаслідок проведеного досліджен-
ня було визначено, що тактична підготовка є 
невід’ємною частиною навчально-тренувального 
процесу юних спортсменів в командних ігрових 
видах спорту. Проте, роль тактичної підготовки на 
ранніх етапах багаторічної підготовки згідно про-
грамних вимог є незначною. Виявлено розбіжності 
між теоретичними даними та практичним забезпе-
ченням процесу тактичної підготовки юних спортс-
менів в Україні. Встановлено необхідність онов-
лення навчальних програм для удосконалення 
підготовки юних українських спортсменів на ранніх 
етапах багаторічного спортивного удосконалення. 

Ключові слова: командні ігрові види спорту, 
ранні етапи багаторічного спортивного удоскона-
лення, юні спортсмени, тактична підготовка, на-
вчальні програми.
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вступ. Тактична підготовленість спортсмена є 
одним із визначальних чинників результативності 
його виступів під час змагальної діяльності в ко-
мандних ігрових видах спорту (футболі, волейболі, 
баскетболі, гандболі та ін.) [1]. Водночас в спор-
тивній теорії до сьогодні вважається, що тактична 
підготовка є пріоритетним напрямом підготовки на 
більш пізніх етапах багаторічного удосконалення 
[2]. Так, один із провідних фахівців сфери спорту 
В. М. Платонов у своїй праці відзначає, що най-
більше значення і відповідно, найбільшу питому 
вагу у тренувальному процесі тактична підготовка 
займає на етапі максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей, оскільки рівень тактичної 
підготовленості відіграє провідну роль у досягненні 
найвищих результатів у спорті. Натомість на більш 
ранніх етапах багаторічного спортивного удоско-
налення, на думку автора, тактична підготовка за-
ймає другорядну позицію, а засоби тактичної підго-
товки застосовуються лише для вирішення загаль-
них питань теоретичної та практичної складових 
тренувального процесу спортсменів [2]. 

На противагу наведеним даним, варто відзна-
чити, що за свідченнями окремих вітчизняних та 
іноземних фахівців сфери спорту [3, 4] спортсме-
ни, які знаходяться на етапі попередньої базової 
підготовки вже цілком здатні до ефективної ре-
алізації завдань тактичного характеру як під час 
тренувальної так і під час змагальної діяльності 
в обраному виді спорту. На підтвердження цьому 
факту виступають і сучасні тенденції розвитку ко-
мандних ігрових видів спорту, зокрема футболу, 
баскетболу тощо, що пов’язані із значною питомою 
часткою засобів та методів тактичної підготовки у 
системі підготовки спортсменів на ранніх етапах 
багаторічного спортивного удосконалення [4, 5, 
6]. Ці етапи мають важливе значення у становлен-
ні спортивної майстерності гравців в командних 
ігрових видах спорту [7, 8, 9, та ін.], адже дитячий 
та юнацький вік, з точки зору розвитку організму 
людини до того ж вважається найсприятливішим 
періодом для формування нових рухових навиків 
та інтелектуальних здібностей [11].

Мета роботи – виявити значення та особли-
вості тактичної підготовки спортсменів в команд-
них ігрових видах спорту на ранніх етапах багато-
річного спортивного удосконалення. 

Матеріали і методи дослідження. Для реалі-
зації дослідження використовувалися методи ана-
лізу та синтезу, порівняння, документальний ме-

тод. Нами проаналізовано навчально-тренувальні 
програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з 
волейболу, гандболу, баскетболу та футболу. Для 
виявлення сучасної наукової думки щодо мети 
роботи, розглянуто дослідження сучасних україн-
ських та закордонних фахівців, що стосуються так-
тичної підготовки спортсменів у зазначених видах 
спорту.

Результати дослідження. Командні ігро-
ві види спорту – це ті його види, у яких гравці 
об’єднують зусилля для досягнення поставленої 
спільної командної мети (перемоги) у змагальній 
діяльності [12].

Зокрема для реалізації поставленої мети до-
слідження ми розглядали значення та особливості 
тактичної підготовки спортсменів на ранніх етапах 
багаторічного спортивного удосконалення у най-
більш розповсюджених та популярних ігрових ви-
дах спорту серед яких: волейбол, гандбол, баскет-
бол та футбол.

Волейбол. Одним із найпопулярніших та най-
масовіших ігрових командних видів спорту у світі є 
волейбол [13], у змаганнях з якого простежується 
високий професіоналізм гравців, що, очевидно є 
наслідком ефективної реалізації підготовки юних 
волейболістів на всіх етапах багаторічного спор-
тивного удосконалення. В десятці кращих волей-
больних команд Європи перебуває сьогодні і укра-
їнська збірна [14]. Згідно навчально-тренувальної 
програми для ДЮСШ з волейболу в Україні (далі 
програма) процес багаторічної підготовки юних во-
лейболістів поділено на декілька взаємопов’язаних 
етапів [9]. 

Етап початкової підготовки – 1-2 роки на-
вчання (діти віком 9-10 років). Ключовими завдан-
нями підготовки, які вирішуються на цьому етапі у 
волейболі є: формування у дітей зацікавленості 
до занять волейболом; зміцнення здоров’я; різ-
нобічний фізичний розвиток та навчання базовим 
технічним прийомам гри у волейбол. Згідно поло-
жень викладених у програмі цей етап спрямований 
загалом на розвиток фізичних та інтелектуальних 
якостей волейболістів, що лежать в основі успіш-
них тактичних дій. В якості ефективних трену-
вальних засобів використовуються рухливі ігри і 
естафети, які вимагають прояву швидкості реакції 
і орієнтування у просторі, прудкості, кмітливості, 
спостережливості тощо. Водночас цілеспрямова-
ної роботи з тактичної підготовки волейболістів на 
даному етапі не проводиться [9]. 

Етап поглибленої спеціалізації [9] (у фунда-
ментальних джерелах [2 тощо] – етап попередньої 
базової підготовки) – 3-6 роки навчання (діти 11-
14 років). Основна робота на даному етапі прово-
диться в напрямку виховання стійкого інтересу до 
занять волейболом; підвищення рівня загальної 
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та спеціальної підготовленості; створення міцно-
го підґрунтя високої технічної підготовленості та 
створення передумов для ефективної підготовки 
на етапі спортивного удосконалення.

Спрямованість процесу підготовки в більшій 
мірі пов’язана із реалізацією завдань із фізич-
ної підготовки, яка сумарно займає від 21,2% до 
33,2%, тоді як частка спеціальної фізичної підго-
товки у цьому відношенні вже складає 12%-16,6%. 
Не менш важливу роль на цьому етапі підготовки 
волейболістів займає і їх технічна підготовка, пи-
тома частка якої у навчально-тренувальному про-
цесі становить від 20,4% до 26,8%. Цікавим для 
нас є те, що з кожним роком на етапі поглибленої 
спеціалізації у волейболі зростає частка тактич-
ної підготовки спортсменів (від 12% до 20,4%) [9]. 
Отже вже на цьому етапі підготовки поступово 
формується фундамент тактичних знань, умінь, 
мислення спортсменів щодо обраного виду спор-
ту – волейболу. 

Водночас слід відзначити, що формуван-
ня тактичних умінь юних волейболістів відбува-
ється і в процесі навчання технічним прийомам, 
адже технічна та тактична підготовка нерозривно 
взаємопов’язані між собою. Навчання будується 
таким чином, щоб у змаганнях виявлялась єдність 
технічних та тактичних прийомів гри у волейбол [9]. 

Етап спортивного удосконалення [9] (у 
фундаментальних джерелах [2 тощо] – етап спе-
ціалізованої базової підготовки) (7-9 роки навчан-
ня – 16-18 років). На даному етапі підготовка во-
лейболістів проводиться здебільшого комплексно, 
а саме вирішуються завдання зі створення пере-
думов для подальшого підвищення спортивних 
результатів; удосконалення спеціальної фізичної 
підготовленості; удосконалення прийомів техніки й 
тактики гри та формування психологічної стійкості 
для подальшої змагальної діяльності [9]. Дещо ін-
шим по відношенню до попереднього етапу підго-
товки є розподіл складових тренувального проце-
су для цього етапу. Так, фізична підготовка займає 
близько 21,2% від сумарної кількості годин. При 
цьому спеціальна фізична підготовка проводиться 
і займає орієнтовно 20,3% від загального часу на 
підготовку спортсменів на цьому етапі. Що ж сто-
сується тактичної підготовки, то її питома частка 
зростає до такої ж величини (20,3%) [9].

Щодо конкретизації особливостей тактичної 
підготовки волейболістів на етапі спортивного удо-
сконалення, то слід зазначити, що активно вико-
ристовуються вправи тактичного характеру, ігрові 
вправи та двостороння гра. 

Формування тактичних умінь починається з 
підготовчих і підвідних вправ, продовжується у 
вправах з удосконалення техніко-тактичної май-
стерності, контрольних іграх та офіційних змаган-

нях [9]. Варто, також відзначити, що частка тактич-
ної підготовки волейболістів на даному етапі у по-
рівнянні з попереднім не змінилась, що вказує на 
те, що цілеспрямована робота над удосконален-
ням тактичної підготовленості гравців, згідно нор-
мативних документів проводиться на більш пізніх 
етапах багаторічного спортивного удосконалення 
у волейболі [9].

Послідовність навчання тактики гри у волей-
бол на ранніх етапах багаторічного спортивного 
удосконалення відбувається за принципом від 
простого до складного. Основу тактичної підготов-
ки волейболістів на ранніх етапах багаторічного 
спортивного удосконалення складає процес ово-
лодіння конкретними навичками, які дадуть змогу 
гравцю ефективно діяти в умовах спортивної бо-
ротьби [9]. 

Для покращення тактичної підготовленості 
юних волейболістів на ранніх етапах багаторічно-
го спортивного удосконалення використовуються 
також навчально-тренувальні ігри, які відтворюють 
змагальну діяльність. Даний підхід використову-
ється також в інших командних ігрових видах спор-
ту, зокрема футболі [15]. Висока тактична майстер-
ність сучасного волейболіста неможлива без розу-
міння особливостей тактики гри [9, 13].

Проте тактична підготовка волейболістів на 
ранніх етапах багаторічного спортивного удоскона-
лення не зводиться лише до навчання тактичним 
діям. Основу успішних дій волейболістів у грі скла-
дають спеціальні якості (спостережливість, швид-
кість реакції тощо) та вміння раціонально викорис-
товувати технічні прийоми в умовах гри [13, 16].

Отже, на ранніх етапах багаторічного спор-
тивного удосконалення, тактична підготовка є 
невід’ємною частиною навчально-тренувально-
го процесу юних волейболістів. Проте, все ж не 
є його основною складовою для молодих спортс-
менів згідно нормативних документів. Це в певній 
мірі, на нашу думку, не співвідноситься із реаліями 
сучасної практики, оскільки сьогодні змагальна ді-
яльність набуває більш вагомого значення вже на 
ранніх етапах багаторічного спортивного удоскона-
лення у волейболі, а отже формування тактичного 
мислення, відповідних етапу тактичних знань та 
умінь вже повинно мати місце у навчально-трену-
вальному процесі. 

Гандбол. Провідними країнами світу в підго-
товці гандболістів вважаються: Німеччина, Фран-
ція, Данія та ін. [17]. Український гандбол також, 
упродовж кількох десятиліть вважався еталоном у 
світі [18, 19]. Проте, на сьогодні для підготовки ква-
ліфікованих українських гандболістів, необхідно 
удосконалювати підходи до навчально-тренуваль-
ного процесу в Україні [20]. Зокрема, фахівці вва-
жають, що одним з таких шляхів удосконалення є 
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належна практична реалізація тактичної підготов-
ки гандболістів молодих українських гандболістів 
[20].

Зокрема, модель багаторічної підготовки ганд-
болістів була запропонована В. Я. Ігнатьєвою [21]. 
Згідно її думки, процес багаторічної підготовки 
складається з чотирьох послідовних етапів на яких 
вирішують завдання всебічної підготовки ганд-
болістів. Зокрема, етапів базової (попередньої) 
підготовки (9-13 років); початкової спеціалізації 
(12-15 років); поглибленої спеціалізації (14-17 ро-
ків); спортивного удосконалення (16-19 років).

Періодизацію багаторічного процесу підго-
товки гандболістів, також висвітлено в навчальній 
програмі для ДЮСШ та ін. з гандболу [7].

Під час реалізації процесу багаторічного спор-
тивного удосконалення в спортивних школах, які 
займаються навчанням гандболістів в Україні, від-
бувається комплексне покращення усіх сторін під-
готовленості спортсменів (технічної, фізичної, так-
тичної, психологічної та ін.). 

Згідно проаналізованих матеріалів з гандболу 
підготовка дітей та юнацтва відбувається, також 
в межах кількох етапів багаторічного спортивного 
удосконалення [7, 21], які за назвами дещо відріз-
няються від тих, що визначені у фундаментальних 
теоретичних джерелах [2], проте за змістом відпо-
відають їм. 

Етап початкової підготовки та відбору 
(відповідає етапу початкової підготовки згідно 
В. М. Платонова [2]) – 1-2 роки навчання (діти віком 
9-10 років). Основними завданнями, що реалізову-
ються на цьому етапі є формування зацікавленості 
до занять гандболом, зміцнення м’язового апара-
ту, розвиток фізичних якостей, розвиток спеціаль-
них якостей, що обумовлюють успішне оволодіння 
технікою й тактикою гри. Водночас до арсеналу 
основних тренувальних завдань гандболістів на 
даному етапі цілеспрямований розвиток тактичної 
підготовленості не входить [7]. Початківці лише в 
теоретичному аспекті освоюють найпростіші пози-
ції та можливі способи вирішення ігрових несклад-
них ігрових ситуацій [7,18]. 

Етап початкової спортивної спеціаліза-
ції (відповідає етапу початкової підготовки згідно 
В. М. Платонова [2]) – 3-4 роки підготовки (діти ві-
ком 10-11 років). 

В числі основних тренувальних завдань цього 
етапу – загальна та спеціальна фізична підготов-
ка, навчання техніці й тактиці гри, удосконалення 
вольових та психічних якостей. При цьому фор-
мування тактичних знань та умінь юних гандболіс-
тів відбувається здебільшого в процесі навчання 
освоєння технічних прийомів [7]. Тренувальні за-
няття реалізовуються шляхом застосування: за-
гальнорозвиваючих вправ, спеціальних вправ з 

м’ячем, однобічних та двобічних ігор [7, 18]. Роль 
тактичної підготовки у системі підготовки гандбо-
лістів у порівнянні з попереднім етапом все ще 
немає вагомого значення згідно запропонованого 
змісту програми. Про це свідчить факт, що відсо-
ток використання спеціалізованих вправ спрямо-
ваних на підвищення рівня тактичної підготовле-
ності спортсменів на даному етапі підготовки по 
відношенню до попереднього не змінюється [7]. 

Навчально-тренувальна група (відпові-
дає етапу попередньої базової підготовки згідно 
В. М. Платонова [2]) – 5-8 роки підготовки (діти ві-
ком 11-15 років). Базовими завданнями підготовки 
гандболістів на цьому етапі є підвищення рівня 
загальної та спеціальної фізичної підготовленості, 
удосконалення техніки й тактики гри в захисті і на-
паді та виховання морально-вольових якостей [7].

У тренувальному процесі для підготовки юних 
гандболістів використовуються загальнорозви-
ваючі вправи, вправи з м’ячем, вправи тактично-
го спрямування та навчально-тренувальні ігри 
спрямовані на удосконалення психологічної підго-
товленості [7, 18]. Незважаючи на те, що у змісті 
тренувальних занять на цьому етапі підготовки в 
гандболі наявна вже більша кількість завдань, що 
пов’язані із тактикою ведення гри, відсоток вправ, 
що спрямовані на цілеспрямоване підвищення 
рівня тактичної підготовленості юних гандболістів 
все ж залишається низьким. Це пов’язано зокре-
ма з тим, що головними завданнями підготовки за-
лишається підвищення рівня технічної та фізичної 
підготовленості гравців навчально-тренувальних 
груп [7].

Група спортивного удосконалення (відпові-
дає етапу спеціалізованої базової підготовки згідно 
В. М. Платонова [2]) – 8-10 роки підготовки (юнаки 
та юначки віком 15-17 років). До ключових завдань 
підготовки на даному етапі належать: підвищен-
ня рівня загальної та спеціальної фізичної підго-
товленості, розвиток спеціальної працездатності 
гандболістів, удосконалення техніко-тактичної під-
готовленості та морально-вольова підготовка [7].

Серед основних засобів підготовки – загаль-
норозвиваючі вправи, спеціальні вправи з м’ячем, 
одно – та двобічні ігри. Згідно проаналізованих 
нормативних та наукових даних відзначимо, що на 
цьому етапі багаторічного спортивного удоскона-
лення гандболістів відбувається визначення ігро-
вої функції гандболіста на майданчику [7, 18], що 
відповідно вимагає нарощування засобів тактич-
ної підготовки гандболістів в межах їхньої підготов-
ки. Водночас слід констатувати, що її значення все 
ж залишається другорядним, що на нашу думку є 
несприятливим аспектом для якісного підвищення 
рівня майстерності українських гандболістів.
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Підсумовуючи слід зазначити, що на ранніх 
етапах багаторічного спортивного удосконалення 
роль тактичної підготовки гандболістів є незна-
чною, що суперечить практичній реалізації даного 
процесу в Україні [18]. Ці дані не відповідають су-
часним уявленням іноземних фахівців зі спорту, а 
також практиці підготовки закордонних дитячих та 
юнацьких команд з командних ігрових видів спор-
ту [5.27], тому є підстави переглянути змістовне 
наповнення нормативних документів з підготовки 
юних гандболістів в Україні та сприяти збільшенню 
обсягів тактичної підготовки вже на ранніх етапах 
багаторічного спортивного удосконалення у цьому 
виді спорту та відповідно привести його у відповід-
ність з вимогами сучасної міжнародної практики.

Баскетбол. Гра у баскетбол найбільш поши-
рена та розвинена в країнах Європи та США [22]. 
Достатньо популярний цей вид спорту і в Україні 
[23]. 

На сьогодні в нашій країні функціонує вели-
ка кількість організацій (здебільшого комерційно-
спортивні), які займаються підготовкою юних бас-
кетболістів починаючи вже з 3-4 років [6]. При цьо-
му простежується достатньо вагома питома частка 
роботи спрямованої на формування тактичного 
мислення дітей, які починають заняття з баскет-
болу, а також тактичних знань та, навіть, окремих 
тактичних умінь баскетболіста [6]. Водночас, за 
даними навчальної програми для ДЮСШ та ін. з 
баскетболу, тактична підготовка розглядається як 
друго- або ж і третьорядна (суттєво поступаючись 
фізичній та технічній) в навчально-тренувальному 
процесі юних українських баскетболістів на ранніх 
етапах багаторічного спортивного удосконалення 
[10]. 

Автори встановили, що процес багаторічного 
спортивного удосконалення в українському бас-
кетболі, зокрема, що стосується дитячо-юнацького 
спорту включає групи підготовки, які своєю чергою 
відмінні за назвами від тих, які визначення у фун-
даментальних спортивних працях [2], водночас 
змістовно відповідають їм.

Групи початкової підготовки (відповідає ета-
пу початкової підготовки згідно В. М. Платонова 
[2]) – 1-2 роки навчання (діти віком 8-10 років) та 
групи базової підготовки (відповідає етапу попе-
редньої базової підготовки згідно В. М. Платонова 
[2]) – 3-5 роки навчання (діти віком 10-13 років). У 
цих групах відбувається всебічний розвиток юних 
баскетболістів, а саме робота з технічної, фізичної, 
тактичної, психологічної та теоретичної підготовки. 

Власне, що конкретніше стосується тактичної 
підготовки, то в цей період відбувається засвоєн-
ня індивідуальних і групових тактичних дій з одно-
часним розвитком оперативного мислення, орієн-
тування, кмітливості та ініціативності. Основними 

засобами навчання тактичних дій є різноманіт-
ні ігрові вправи, рухливі ігри та естафети. Пара-
лельно із засвоєнням індивідуальних тактичних 
дій починається вивчення групових і командних 
дій. Навчання починають з теоретичних аспектів 
тактичних дій (використовуються засоби демон-
страції). Після цього баскетболістами практично 
засвоюється розстановка на певних позиціях та 
пересування по майданчику [10, 23]. Це свідчить 
про важливі акценти у тактичній підготовці вже у 
перші роки роботи з дітьми, котрі займаються бас-
кетболом.

Групи спеціалізованої підготовки (відповідає 
етапу спеціалізованої базової підготовки згідно 
В. М. Платонова [2]) – 6-8 роки навчання (юнаки та 
юначки віком 14-17 років). У цих групах відбуваєть-
ся засвоєння індивідуальних, групових та команд-
них тактичних дій завдяки розвитку логічного мис-
лення, рухового і зорового аналізаторів. У системі 
командної гри втілюються тактичні дії за єдиним 
загальним планом, виконання якого передбачає 
комплексне застосування індивідуальних, групо-
вих і командних дій спортсменів. Спочатку вправи 
виконуються у спрощених умовах ігрової діяльнос-
ті, згодом вони ускладняються шляхом поступово-
го підвищення рівня протиборства. Одночасно за-
своюються основні варіанти тактичних систем гри 
в атаці та захисті. При вивченні командних тактич-
них комбінацій та системних побудов кожен з бас-
кетболістів отримує чіткі тактичні завдання. Згодом 
виконання цих завдань заохочуються проявом 
гравцями ініціативи, креативності та самостійності 
під час проведення навчальних і контрольних ігор 
[10, 23]. 

Паралельно з підвищенням тактичної підго-
товленості юних баскетболістів на даному етапі, 
також відбувається удосконалення решти сторін 
підготовленості спортсменів: технічної, фізичної, 
психологічної та ін. [10].

На кожному з етапів тактична підготовка реалі-
зовується шляхом теоретичного засвоєння загаль-
них закономірностей та практичного оволодіння 
тактичними діями. Вивчення тактики гри почина-
ється з оволодіння дій у нападі, а потім – у захис-
ті. Теоретичне ознайомлення з ними відбувається 
під час вивчення технічних прийомів та пояснення 
ситуації, в якій доцільно використати конкретний 
прийом. Практичне засвоєння тактики здійснюєть-
ся під час удосконалення прийомів, розвивається 
вміння раціонального вибору дій залежно від кон-
кретної ситуації. Після оволодіння загальними за-
садами тактичних дій починається послідовне ви-
вчення їх у системах гри [10].

Під час тренування важливо багаторазово 
повторювати дії, що вивчаються у різноманітних 
умовах: спрощених, відповідних до змагань та в 
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умовах, що є складнішими за змагальні (напри-
клад, використання тактичних дій з максимальною 
швидкістю у скорочений час) [10, 24].

Головні завдання тактичної підготовки юних 
баскетболістів полягають у: вивченні загальних те-
оретичних закономірностей тактики та тенденцій 
її розвитку у сучасному баскетболі; удосконален-
ні інтенсивності, гнучкості та глибини тактичного 
мислення; оволодінні засадами тактики індивіду-
альних, групових і командних дій; удосконаленні 
тактичної майстерності у застосуванні прийомів, 
варіантів і систем гри та формуванні вміння втілю-
вати розроблений план у змагальній діяльності не-
залежно від ситуацій, що виникають раптово [10, 
23].

Зрештою, на практиці тактична підготовка за-
ймає вагоме місце в навчально-тренувальному 
процесі юних баскетболістів [24]. Проте, в навчаль-
ній програмі для ДЮСШ та ін. з баскетболу, зазна-
чено, що пріоритетними напрямами підготовки на 
ранніх етапах багаторічного спортивного удоско-
налення баскетболістів залишаються фізична та 
технічна [10].

Футбол. Процес підготовки юних футболістів 
в Україні реалізується на ранніх етапах багаторіч-
ного спортивного удосконалення, а саме: почат-
кової – 6-9 років (1-3 рік навчання), попередньої 
базової – 10-13 років (4-6 роки навчання) та спе-
ціалізованої базової підготовки – 14-17 років (7-9 
роки навчання) [8, 25]. На кожному із зазначених 
вище етапів реалізуються відповідні завдання, що 
стосуються підвищення підготовленості юних фут-
болістів, зокрема тактичної (табл. 1). 

Таблиця 1 – Етапність тактичної підготовки юних 
футболістів на ранніх етапах багаторічного удоскона-
лення

№ Етапи вік

1 Вік початку тактичної підготовки З 6-7 років

2 Вік цілеспрямованого тактично-
го удосконалення футболістів З 13-14 років

3 Навчання індивідуальним діям З 6-7 років
4 Навчання груповим діям З 10-12 років
5 Навчання командним діям З 13-14 років

У вітчизняній фаховій літературі, яка описує 
процес підготовки футболістів до спорту вищих 
досягнень, думки про роль тактичної підготовки 
на ранніх етапах багаторічного вдосконалення різ-
няться між собою [8, 25].

В навчальній програмі “Футбол” для ДЮСШ та 
ін., зазначено, що починаючи з етапу попередньої 
базової підготовки 11-15 років на тактичну підго-
товку футболістів виділяється 10-15% (68-144 го-
дини) від загального часу процесу підготовки, що 

складає вагому частку навчально-тренувального 
процесу. Варто відзначити, що ґрунтовного зміс-
товного наповнення програма немає, проте в ній 
визначені вимоги щодо тактичної підготовленості 
футболістів на етапах багаторічного вдосконален-
ня, що формує потребу у пошуку новітніх засобів 
для ефективної реалізації процесу тактичної під-
готовки футболістів [8].

У ще одній базовій праці (навчально-мето-
дичний посібник “Путь к Успеху”), у якій визначено 
особливості підготовки юних футболістів, у запро-
понованих навчальних модулях, рекомендується 
розвивати усі сторони підготовленості паралельно, 
проте проглядається спрямованість запропонова-
них навчально-тренувальних занять на розвиток 
тактичної підготовленості футболістів, практично 
на всіх етапах багаторічного спортивного вдоско-
налення [25]. 

Наразі чітко проглядається тенденція в ко-
мандних ігрових видах спорту (зокрема, футболі) 
до зсунення вікових етапів багаторічного вдоскона-
лення в сторону омолодження, раннього початку 
цілеспрямованих занять спортом і появою нових 
підвищених вимог вже на ранніх етапах багато-
річного вдосконалення до рівня підготовленості 
спортсменів, тому формується потреба у зміні 
підходу до планування процесу підготовки спортс-
менів (футболістів) та пошуку новітніх адекватних 
засобів її ефективної реалізації. Враховуючи те, 
що рівень тактичної підготовленості футболіста 
відіграє важливу роль при визначенні загального 
рівня його кваліфікації в дорослому віці, на сьогод-
ні оптимально починати процес тактичної підготов-
ки з більш ранніх етапів багаторічного спортивного 
вдосконалення [4].

До прикладу, в таких провідних футбольних 
країнах світу як: Іспанія, Італія, Англія, Бразилія та 
ін., тактичній підготовці юних футболістів виділя-
ється одна з основних ролей на всіх етапах багато-
річного спортивного удосконалення [26]. 

Тактична підготовка починається фактично з 
початком занять футболом, адже процес підготов-
ки побудований таким чином, що навчання техні-
ці гри та розвиток фізичних якостей відбувається 
безпосередньо під час гри у футбол [27]. Одним 
з напрямів періодизації підготовки футболістів в 
провідних футбольних країнах Світу є так звана 
“тактична періодизація” запропонована Вітором 
Фраде [27]. Під цим поняттям автор пропонує ро-
зуміти набір засобів та методів спрямованих на 
інтегральну підготовку футболіста (технічну, так-
тичну, фізичну та психологічну) шляхом побудови 
навчально-тренувального процесу на використан-
ні ігрових ситуацій, які зустрічаються під час зма-
гальної діяльності [27]. 
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Використання даного підходу при підготовці 
юних футболістів в Європі надає змогу протягом 
останніх десятиліть виховувати кваліфікованих 
гравців, які виступають у найпрестижніших світо-
вих змаганнях [27]. Також, існують альтернативні 
концепції, що стосуються періодизації підготов-
ки футболістів запропоновані Хорстом Вейном 
(“Ігровий інтелект в футболі”) [5], Пако Сейрулло 
(“Структуроване тренування”) [29] та Раймондом 
Верхейеном (“Футбольна періодизація”) [28]. 

Проте, вище згадані автори у власних кон-
цепціях, також вказують на необхідність реалізації 
процесу підготовки юних футболістів в основному 
шляхом застосування вправ, які відтворюють умо-
ви змагальної діяльності. Адже застосовуючи ці 
вправи можна цілеспрямовано впливати на техніч-
ну, фізичну та психологічну підготовленість гравців 
[30]. Дана концепція надає змогу раціонально ви-
користовувати час який затрачається на підготов-
ку футболіста, підвищити ефективність підготовки 
гравця адаптуючи його до умов змагальної діяль-
ності та знизити ризик перенавантаження спортс-
мена шляхом створення позитивного емоційного 
фону під час навчально-тренувальних занять [15].

Дискусія. В Україні більшість дітей, які спеці-
алізуються в командних ігрових видах спорту за-
ймаються в державних спортивних організаціях [4, 
11]. При побудові багаторічного процесу підготовки 
спортсменів, такі організації керуються затвердже-
ними навчальними програмами з виду спорту [7, 
8, 9, та ін.]. Водночас більшість з цих програм за-
старілі та не можуть забезпечувати ефективну під-
готовку українських спортсменів. 

Враховуючи активний розвиток командних 
ігрових видів спорту в світі та підвищення вимог до 
рівня підготовленості спортсменів [26] в Україні ак-
туалізується потреба в оновленні підходів до підго-
товки українських спортсменів [6], зокрема шляхом 
запозичення досвіду передових спортивних країн 
світу в підготовці спортсменів у командних видах 
спорту [11]. 

Однією з основних умов активного розвитку 
командних ігрових видів спорту за кордоном є змі-
на підходів до побудови навчально-тренувального 
процесу юних спортсменів [5, 28, 29]. Власне, зміст 
цих підходів полягає в збільшенні загальної част-

ки тактичної підготовки в межах навчально-трену-
вального процесу юних спортсменів, шляхом ак-
тивного використання ігрових та змагальних вправ 
[30]. Завдяки використанню вправ, які моделюють 
умови змагальної діяльності під час тренувальних 
занять вдається в комплексі покращувати рівень 
підготовленості спортсменів [15]. Активно це про-
слідковується при підготовці юних футболістів в 
провідних європейських та світових приватних 
клубах [27]. 

Використання вище зазначених підходів в 
Україні надасть змогу підвищити рівень підготов-
леності (зокрема, тактичної) юних українських 
спортсменів в командних ігрових видах спорту.

висновки. У результаті проведеного дослі-
дження було визначено, що тактична підготовка є 
невід’ємною частиною навчально-тренувального 
процесу юних спортсменів в командних ігрових 
видах спорту (волейболі, гандболі, баскетболі та 
футболі). Проте незважаючи на вимоги сучасної 
практики змагальної діяльності у цих видах спорту 
тактичній підготовці, згідно програмних вимог від-
водиться недостатньо часу на ранніх етапах бага-
торічного спортивного удосконалення. В основно-
му, формування базових тактичних знань та умінь 
юних гравців відбувається в процесі навчання тех-
нічним прийомам. 

Встановлено необхідність оновлення навчаль-
них програм для удосконалення підготовки юних 
українських спортсменів на ранніх етапах багато-
річного спортивного удосконалення з урахуванням 
практичного досвіду провідних ігрових клубів світу 
та сучасних наукових досліджень

Визначено розбіжності між теоретичним та 
практичним забезпеченням процесу тактичної під-
готовки юних спортсменів в Україні. На практиці, 
початок занять спортом та, відповідно початок ці-
леспрямованої тактичної підготовки українських 
спортсменів відбувається значно раніше, аніж це 
зазначено в навчальних програмах для ДЮСШ 
та ін. 

Перспективи подальших досліджень. Удо-
сконалити підходи до побудови тактичної підготов-
ки спортсменів у футболі на ранніх етапах багато-
річного спортивного удосконалення опираючись 
на досвід провідних іноземних футбольних клубів.
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UDC 796.015.136:796.31/.32 
Tactical Training in Team Game Sports in the Early Stages 
of Long-Term Training of Athletes: Problem Statement 
Nakonechnyy R. B., Khimenes Kh. R., Antonov S. V., Svistelnyk I. R.
Abstract. The purpose of the study was to identify the importance and features of tactical training of ath-

letes in team games in the early stages of long-term sports development. 
Materials and methods. The most common team game sports are singled out, in which the main game 

tools are the ball, namely: volleyball, handball, basketball and football. Curricula for children’s and youth sports 
school and others are analyzed in each sport in order to identify the place and features of tactical training of 
athletes in the early stages of long-term sports improvement. Also, Ukrainian and foreign basic works in the 
field of sports and specialized literature for each of the above sports were developed. 

Results and discussion. Tactical training of the athlete is one of the determining factors in the effectiveness 
of his/her performances during competitive activities in team sports (football, volleyball, basketball, handball, 
etc.). At the same time, in sports theory to this day, it is considered that tactical training is a priority in the 
preparation of later stages of long-term improvement. In contrast, some domestic and foreign experts in the 
field of sports argue that athletes who are at the stage of preliminary basic training are already fully capable of 
effective implementation of tactical tasks during training and competitive activities in the chosen sport. 

In Ukraine, most children who specialize in team sports are involved in state sports organizations. When 
building a long-term process of training athletes, these organizations are guided by approved training programs 
in sports. Most of these programs are outdated and cannot provide effective training for Ukrainian athletes. 
One of the main conditions for the active development of team sports abroad is a change in approaches to 
building the educational process of young athletes. In fact, the content of these approaches is to increase the 
overall share of tactical training within the training process of young athletes, through the active use of games 
and competitive exercises. This is actively followed in the training of young players in leading European and 
world private clubs. The use of modern approaches to the training of young athletes in team sports in Ukraine 
will improve their level of training (including tactical). 

Conclusion. The study found that tactical training is an integral part of the training process of young 
athletes in team sports. However, the role of tactical training in the early stages of long-term training is insig-
nificant. The need to update curricula to improve the training of young Ukrainian athletes in the early stages 
of long-term sports development has been identified. Also, differences between the theoretical and practical 
support of the process of tactical training of young athletes in Ukraine are identified. 

Keywords: team game sports, early stages of long-term sports improvement, young athletes, tactical 
training and preparedness, training programs.
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