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Вступ. Сьогодні вважають, що тактична підготовка є пріоритетним напрямом підготовки 
пізніших етапів багаторічної підготовки [1]. У навчальній програмі «Футбол» для ДЮСШ 
та ін. водночас зазначено, що на етапі попередньої базової підготовки (ЕПБП) пріоритетни-
ми напрямами підготовки футболістів є технічна та фізична, а тактична займає другорядну 
роль [3]. Є й інша позиція щодо цього питання: окремі автори [2] відзначають, що доцільніше 
розвивати усі сторони підготовленості юних футболістів одночасно.

Наразі чітко відстежується тенденція у футболі до раннього початку цілеспрямованих 
занять футболом, що зумовлює визначення нових вимог до підготовленості футболістів (зо-
крема, тактичної) уже на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення (власне, 
на етапі попередньої базової підготовки) [4, 6]. До прикладу, в Європейських країнах так-
тичній підготовці юних футболістів відведено одну з основних ролей на ранніх етапах бага-
торічного спортивного удосконалення [7].

Мета –  з’ясувати сучасні уявлення та можливості удосконалення тактичної підготовки 
футболістів на етапі попередньої базової підготовки.

Методи дослідження: аналіз та синтез, порівняння, опитування (анкетування), докумен-
тальний метод.

Матеріал. Для визначення сучасної думки щодо мети роботи проведено опитування (ан-
кетування) 50 спеціалістів з футболу та розглянуто дослідження сучасних українських й 
закордонних фахівців, що стосуються тактичної підготовки футболістів на етапі попередньої 
базової підготовки.

Результати. Під час опитування тренерів з’ясовано погляди щодо оптимального відсо-
ткового співвідношення різновидів підготовки на ЕПБП (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл частки різновидів підготовки спортсменів на ЕПБП

Зважаючи на те, що на сьогодні за кордоном діти починають заняття з футболу у віці 
3–4 років, то такий розподіл частки різновидів підготовки, зокрема із суттєвим зростанням 
ролі тактичного напряму на ЕПБП, є цілком виправданим і навіть доцільним [8].

Наступними були визначені компоненти тактичної підготовленості, які доцільно розвивати 
на ЕПБП (див. рис. 2).
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Рис.2. Компоненти тактичної підготовки на ЕПБП

Отримані у цьому блоці результати можливо використовувати під час реалізації та удо-
сконалення цього процесу надалі.

Також тренери вважають за потрібне використовувати певні форми проведення занять 
із тактичної підготовки на ЕПБП (рис. 3).

Рис. 3. Форми проведення занять із тактичної підготовки на ЕПБП 

Отримані результати після опитування тренерів- практиків у межах цього запитання лише 
підтверджують відомості наукової літератури [2, 3] щодо необхідності поступового усклад-
нення завдань для тактичної підготовки футболістів.

Окремо важливим було визначити думку респондентів щодо ефективних методів та засо-
бів реалізації процесу тактичної підготовки юних футболістів на етапі попередньої базової 
підготовки (див. рис. 4, 5).

Рис. 4. Пріоритетність методів тактичної підготовки на ЕПБП 
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Щодо ефективності вибору методів та засобів реалізації тактичної підготовки юних фут-
болістів, то яскравим прикладом цього є найкращі футбольні академії Європи [9, 10].

Рис. 5. Пріоритетність засобів тактичної підготовки на ЕПБП

Обговорення і висновки. Згідно з даними базових праць сфери футболу роль тактичної 
підготовки футболістів є незначною на ЕПБП. На практиці тактична підготовка є невід’ємною 
частиною навчально- тренувального процесу юних футболістів в Україні. Отримані вимоги 
до тактичної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки повинні сприяти 
поліпшенню практичної реалізації цього процесу в Україні.

Ключові слова: етап попередньої базової підготовки, тактична підготовка та підготовле-
ність, юні футболісти, вимоги.
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