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Вступ 

Систематичні заняття футболом, участь в змаганнях з даного виду спорту 

надає позитивний вплив на гармоній розвиток особистості: вдосконалюються 

функціональні можливості органів та систем, сприяє розвитку фізичних 

якостей, вдосконалюються рухові уміння і навички. Заняття футболом сприяє 

вихованню цілого ряду позитивних якостей і рис характеру: витримці, 

наполегливості, кмітливості, почуття відповідальності, вміння 

підпорядковувати особисті інтереси інтересам колективу, взаємодопомоги, 

повагу до партнерів або суперників під час гри. 

Навчально-тренувальний процес початкових груп з футболу є базовим у 

багатолітній підготовці спортсменів. Саме в цей період юні спортсмени 

отримують основи техніки і тактики гри. Тому організація підготовки 

майбутніх футболістів на початковому етапі повинна бути науково 

обґрунтованою.  

На думку авторів (В.М. Костюкевич, 2006, 2012; М. М. Шестакова, 1993) 

арсенал технічних дії в футболі чи не самий об’єктивний серед усіх видів 

спорту, які культивуються в світі. Початкова спортивна підготовка спрямована 

на створення школи рухів та різносторонню фізичну підготовку. Тому 

головною задачею технічної підготовки юних футболістів на початковому етапі 

є: формувати навички виконання технічних дій, які дозволили юному 

футболісту успішно використовувати їх в умовах змагань; забезпечити 

футболісту можливість подальшого вдосконалення своєї технічної 

майстерності у процесі багатолітніх занять футболом.  



 

Відсутність наукових даних про вікову динаміку структури змагальної 

діяльності юних футболістів особливо позначається на етапі початкового 

навчання техніці володіння м’ячем. У наслідок цього, у методиці початкового 

навчання продовжує залишатися відкритим цілий ряд питань, зокрема – 

послідовність вивчення окремих елементів техніки гри, невивченість яких може 

стати надалі фактором, який знижує, деякою мірою, рівень технічної 

майстерності футболіста. У цьому зв’язку досить актуально проявляється 

проблема пошуку нових методичних підходів до технічного вдосконалення 

юних футболістів.  

Сучасні дослідження в області дитячо-юнацького спорту характеризуються 

концентрацією уваги вчених на проблемах удосконалення змісту основних 

розділів програмно-методичних документів.  

Відзначене фахівцями відставання в техніці володіння м’ячем українських 

футболістів від кращих закордонних на сучасному етапі потребує 

впровадження в практику нових, науково-обґрунтованих підходів до побудови 

тренування гравців, починаючи з початкових етапів багаторічної підготовки 

[10].  

Підготовка юних футболістів – тривалий і багатогранний процес, 

базований на даних наукових дослідження і передовому досвіді українських і 

закордонних фахівців. 

Однак, дотепер проблема вікових особливостей змагальної діяльності 

юних футболістів залишається практично невивченою. Подібне положення, що 

знайшло, на жаль, відбиття в діючих навчальних програмах для ДЮСШ, не 

сприяє розширенню шляхів пошуку подальших можливостей у плані 

підвищення ефективності технічної підготовки футболістів.  

Відсутність наукових даних про вікову динаміку структури змагальної 

діяльності юних футболістів особливо позначається на етапі початкового 

навчання техніці володіння м’ячем. Внаслідок цього, у методиці початкового 

навчання продовжує залишатися відкритим цілий ряд питань, зокрема - про 

послідовність вивчення окремих елементів техніки гри, не вивченість яких 



 

може стати надалі фактором, який понижує, деякою мірою, рівень технічної 

майстерності в цілому.  

У цьому зв’язку досить актуально представляється проблема пошуку нових 

методичних підходів до технічного вдосконалення футболістів. 

 

1. Вивчення сутності та основних теоретико-методичних положень 

технічної підготовки юних футболістів 

Сучасний футбол багато в чому змінив функції гравців, а відповідно до 

цього змінив і вимоги до спортсменів і до їхнього рівня підготовленості. Як 

відомо, індивідуальна майстерність висококваліфікованого футболіста 

складається з таких основних компонентів, як фізична, технічна, теоретична й 

вольова підготовленість, що, у свою чергу, немислимо без підвищення 

ефективності навчально-тренувального процесу юних футболістів [1]. 

Основою спортивної майстерності футболістів є технічна підготовленість, 

рівень якої багато в чому визначає результативність гри [1, 2].  

З іншого боку, фахівці футболу відзначають певне відставання українських 

футболістів від кращих закордонних у техніці володіння м'ячем. До цього часу 

це була проблема команд майстрів, але сьогодні це відноситься і до юних 

футболістів [1, 3]. 

У якості окремих компонентів відставання відзначається, зокрема, 

здатність ефективно виконувати дії, пов’язані з обробкою м’яча й контролем 

над ним в складних умовах. У чому ж основні причини помітного відставання? 

Деякі автори відмічають. У першу чергу - це недостатньо високий рівень 

процесу вивчення технічних дій і тренування в спортивних школах, прорахунки 

в методиці технічної підготовки, відсутність у певної частини тренерів творчих 

відносин до роботи з дітьми і юнаками [2, 4]. 

Команда, яка бажає доcягти успіхів, повинна грати швидко, тобто повинна 

мати у своєму розпорядженні таких гравців, які володіють раціональною 

технікою й співвідносять її зі швидкістю пересування. У цьому аспекті деякі 

фахівці футболу використовують термін «швидкісна техніка». Боротьба між 



 

нападом і захистом може бути вирішена на користь нападаючого тільки за 

допомогою відточеної техніки, основою якої є фінти, дриблінг (ведення) і 

сховані передачі та інші [4]. 

Для юних футболістів технічні навички повинні бути прості, швидкі й 

доцільні. Спостереження показали, що деякі, що вважалися раніше дуже 

важливими, технічні дії стали застосовуватися в грі дуже рідко, наприклад, 

повна зупинка м’яча, тому що в тимчасовій раціональній грі усе більше 

переходять до передачі м’яча на хід без зупинки. А з іншого боку, деякі 

технічні прийоми знову придбали велике значення. Мова йде про фінти, 

обведення, сховану передачу. Однак обведення може застосовуватися з успіхом 

лише в тому випадку, якщо гравці ним дуже добре володіють. Тому, технічна 

підготовка юних футболістів повинна бути представлена як логічний ланцюжок 

багаторічного процесу, що містить свої конкретні цілі, завдання на кожному 

етапі підготовки .  

Доведено, що відставання в засвоєнні ігрових прийомів на етапі 

початкового навчання негативно впливають на подальшу підготовку 

футболістів. Технічна підготовка не може бути випадковою сукупністю 

особистих тренувальних засобів. Важливо вибрати ті з них, які мають 

необхідний позитивний вплив на успішне володіння технікою гри на кожному з 

етапів багаторічної підготовки. 

Системний підхід у технічній підготовці юних футболістів не випадковий. 

Він продиктований необхідністю вирішити назрілу проблему технічної 

підготовки й створення керованого, за допомогою певної методики, процесу 

навчання. Системний підхід припускає охопленню та облік всіх елементів 

підготовки в єдину динамічну структуру, де кожний елемент володіє 

системною якістю, що дозволяє виділити динаміку й рівень досконалості того 

або іншого технічного прийому. Технічна майстерність, як відомо, 

характеризується обсягом і різноманітністю технічних прийомів, якими володіє 

футболіст, а також умінням ефективно застосовувати ці прийоми в умовах гри. 

Оскільки техніка футболу являє собою сукупність великої групи прийомів і 



 

способів володіння м’ячем, вивчення її перетворюється в складний і тривалий 

процес. Для рішення завдань навчання з меншою витратою часу й зусиль 

велике значення мають систематизація досліджуваного матеріалу й визначення 

раціональної послідовності навчання техніки [4]. 

Одним з методів, що дозволяють вирішувати проблему оптимізації 

тренувального процесу, є моделювання. Модель у дитячому учбово-

тренувальному процесі - це група цілеспрямованих вправ, що мають загальне 

формулювання цілей і завдань, і обов’язково доповнюючи один одного. Такі 

моделі дають можливість побудувати тренувальне заняття з досить точною 

тренувальною спрямованістю.  

Контроль технічної підготовленості футболістів - обов'язкова частина 

процесу тренування, і його можна проводити декількома шляхами. Вони 

повинні бути конкретними для кожного року навчання й виражатися, по 

можливості, у числових показниках, що характеризує досягнення [1]. 

Розповсюджений спосіб оцінки - візуальна оцінка техніки. Але, цей метод 

суб'єктивний: єдиних критеріїв у візуальній оцінці поки ще немає, і тому думки 

експертів про рівень технічної майстерності гравців значно розходяться [3, 5].  

Найбільш інформативними необхідно визнати дані, зареєстровані 

безпосередньо в іграх (у цьому випадку оцінюють не стільки техніку, скільки 

техніко-тактична майстерність футболістів).  

На етапі початкового навчання модель можна використовувати як тест, по 

якому оцінюється не тільки ступінь засвоєння програмного матеріалу, але й 

з’ясовується, який матеріал не досить засвоєний. Можна повторити тест 

(модель) через якийсь час, щоб побачити рівень стійкості вивчених прийомів і 

дій.  

На етапі вдосконалювання для оцінки рівня техніки використовуються інші 

показники: 1) обсяг техніки, або кількість дій, які робить футболіст у грі; 2) 

різноманітність дій у грі; 3) ефективність і надійність техніки, і, звичайно, 

швидкісне її виконання [3, 4]. 



 

Без контролю технічної підготовленості спортсменів неможливо виявити 

типові недоліки процесу навчання й попередити індивідуальні помилкові дії й 

технічні проблеми. Побудова процесу початкового навчання техніці футболу, 

заснованого на положеннях теорії поетапного формування дій, робить його 

керованим і сприяє підвищенню ефективності тренувального процесу. 

Весь навчально-тренувальний процес спрямований на підготовку 

майбутніх майстрів шкіряного м’яча. Він будується на основі програмного 

матеріалу й режиму роботи спортивних шкіл. Щоб вирішити основні перед 

школою завдання найбільш успішно, необхідно програмувати учбово-

тренувальний процес за такими критеріями, які забезпечили б різносторонність 

підготовку юних футболістів [11].  

Не менш важливо в підготовці юних спортсменів підвищення ефективності 

роботи над освоєнням техніки гри й над удосконаленням навичок виконання 

великої кількості технічних прийомів в умовах, близьких до ігрових. 

При зіставленні показників точності ТТД юних футболістів і гравців, що 

виступають за команди майстрів, відзначені негативні прийоми, які 

виконуються з високим відсотком браку в дитячому віці, продовжують 

залишатися каменем спотикання і у спортивній зрілості.  

Невисокий рівень техніко-тактичної підготовленості, пов’язаний  с 

проблемами навчально-тренувального процесу в дитячому і юнацькому віці 

[12].  

Це є, по даним деяких досліджень, наслідком невідповідності між 

тренувальною й змагальною діяльністю юних футболістів. 

Однак у цей час ця проблема є практично не вивченою. Що зумовлює 

створення відповідних умов для удосконалення спортивної техніки на 

початкових етапах періоду навчання майбутніх спортсменів, коли йде 

планомірна й цілеспрямована робота з формуванню рухових навичок.  

 Побудова процесу початкового навчання техніці футболу, заснованого на 

положеннях теорії поетапного формування дій, робить його керованим і сприяє 

підвищенню ефективності тренувального процесу. 



 

В основі розвитку рухових якостей на першому етапі спеціалізації лежить 

здатність організму до акумулятивної (зберігаючої та накоплюючої) адаптації, 

при якій під впливом повторюваних дій відбувається формування основних 

структур рухів. Таким чином, на початковій стадії навчання висувається 

варіативність, що дозволяє охопити всю різноманітність і більший обсяг 

тренувальних засобів [6]. 

Навчання техніці гри варто розглядати як тривалий процес, що 

розділяється по роках навчання (причому щороку повторює програму, але на 

якісно більше високому рівні), і в результаті цього особливе місце в ньому 

повинне займати планування. Процес навчання футбольної техніки можна 

умовно розділити на два етапи, які визначають майбутню технічну озброєність. 

Перший етап - це перші, другі, треті роки навчання, коли за допомогою 

відповідних вправ відбувається оволодіння безліччю простих і складних 

технічних елементів, прийомів футболу й освоєння широкого арсеналу рухових 

навичок. 

Початкова стадія навчання характеризується застосуванням великої 

кількості вправ, які виконуються в простих умовах, на місці або на малій 

швидкості, без дефіциту часу, без опорів і т.д., що допоможе сформувати міцні 

навички у стабільних умовах.  

Другий етап навчання - це четверті, п’яті, шості роки, які відрізняються 

поглибленим навчанням техніці із застосуванням спеціальних засобів, які, з 

урахуванням специфіки футболу, повинні бути максимально наближені до 

реальних умов гри. 

Існує думка, що використовувана в практиці методика, недостатньо 

ефективна, що не дозволяє учням спортивних шкіл раціонально застосовувати 

технічні прийоми, у тому числі в сполученні один з одним. 

Який cенс навчати юних футболістів прийомам на місці, а швидкісні якості 

розвивати у вправах без м’яча, якщо структура подібних прийомів у русі 

спотворюється, а координаційні прояви при бігу принципово відрізняються від 

тих, які необхідні при контролі м'яча на швидкості.  



 

У зв’язку із цим процес навчання юних футболістів повинно будуватися 

так, щоб технічні прийоми розучувалися й удосконалювалися не ізольовано 

один від одного (як це часто зустрічається в практиці), а в спеціальних 

сполученнях один з одним які, як правило, найчастіше зустрічаються в ігрових 

ситуаціях. 

Майстерність футболіста визначається вмінням робити раціональні дії в 

умовах твердого дефіциту часу й підвищеної збудливості психіки, що особливо 

чітко проявляється при реалізації гольових моментів [12]. 

Логіка гри зобов’язує починати навчання з відпрацьовування прийому 

м’яча в русі й при цьому формувати навичка швидкісного й різноманітного 

удару по воротах. Природно, бажаючи якнайшвидше здобути перемогу, 

тренери форсують розвиток фізичних якостей, підвищують швидкісно-силовий 

потенціал м’язів, а це йде на шкоду точності рухів, пластичному контакту з 

м’ячем [11].  

Основні технічні прийоми у футболі виконуються при сполученні 

швидкості й точності, однак підвищення вимогливості до точності приводить 

до зниження швидкості, а збільшення швидкості - до зниження точності. 

Завдання тренера тонко варіювати цільові настанови для виховання бистроти й 

точності в гармонічному сполученні.  

Виділяють три основних етапи тренування точності дітей різного віку [7]: 

1) з 7-ми до 11-ти років - етап загальної рухової підготовки, розвитку всіх 

видів чутливості, освоєння основних футбольних навичок;  

2) з 11-ти до 15-ти років, до початку періоду статевого дозрівання – етап 

оволодіння «школою» техніки футболу, розвитку швидкісних якостей;  

3) по закінченні періоду статевого дозрівання - етап вдосконалення 

технічної майстерності, підвищення спеціальної фізичної підготовки, розкриття 

індивідуальних можливостей.  

Виходячи з вищесказаного, можна виділити технічні прийоми і їх 

послідовність у навчанні [7]:  

1) жонглювання;  



 

2) удари ногою;  

3) передачі м’яча;  

4) прийом (обробка) м’яча;  

5) ведення м’яча;  

6) відбір м’яча;  

7) гра головою;  

8) вкидання з аута.  

Футбол, відноситься до важко-координаційних видів спорту з високим 

ступенем складності технічних прийомів, що зумовлює підвищені вимоги до 

координаційних здібностей [8].  

Для того щоб ефективно реалізувати технічний потенціал юних 

футболістів на конкретному етапі підготовки, тренерові необхідно знати вікові 

особливості різних проявів спритності.  

 

2. Особливості змагальної діяльності юних футболістів 

Основним критеріями підготовленості футболістів є ЗД (змагальна 

діяльність), яка поряд з результатом гри й експертною оцінкою тренера 

характеризується обсягом швидкісної роботи, а також числом і точністю ТТД 

(техніко-тактичні дії). На знанні інформації про ЗД гравців тренер вносить 

відповідні корективи в поточний план підготовки команди.  

Реєстрація ЗД дозволила нагромадити великий матеріал про дії гравців у 

кожному конкретному матчі як наших, так і закордонних спортсменів. Але на 

юних футболістах ці дослідження носили епізодичний характер, внаслідок чого 

дана проблема продовжує залишатися практично невивченою.  

Так, А.В. Пєтухов [13] при порівнянні ЗД кваліфікованих і юних 

футболістів у віці 11-12 років виявив, що надійність виконання ТТД у 

кваліфікованих футболістів вища. 

Надійність виконання ТТД у майстрів складає - 70%, у юних - 52%. Це 

дозволяє визначити рівень ТТД юних футболістів як низький. При цьому 



 

виділяється цілий комплекс умов об’єктивного й суб’єктивного характеру, що 

гальмують розвиток дитячо-юнацького футболу.  

Отримані результати говорять про те, що в юних футболістів основна мета 

у досягненні спортивних результатів складають якості, які становлять фізичну 

підготовленість і фізичний розвиток, а техніко-тактичні можливості не мають 

вирішального впливу на спортивний результат.  

Розглянуті умови проведення змагань не повністю відносяться до 

можливостей юних футболістів. У таких умовах гри футболісти здобувають 

твердий, швидкісно-силовий характер, з великою кількістю довгих безадресних 

передач і єдиноборств, що змушує тренера використовувати хлопчиків - 

акселератів, які, програючи в техніко-тактичному плані, у цілому все-таки 

будуть мати перевага за рахунок кращого фізичного розвитку.  

Після внесених коректив в умови проведення змагань відбулося достовірне 

зменшення кількості єдиноборств на 18,7%. Трохи зменшилося число довгих і 

зросла кількість коротких і середніх передач.  

Різке збільшення таких ТТД, як обведення і відбір м’яча, більш ніж в 1,5 

рази обумовлює певну цінність індивідуально сильних гравців і припускає 

переважне їхнє використання в грі, що, в остаточному підсумку, відбивається й 

на спортивному результаті. 

З метою визначення функціонального стану, розвитку фізичних якостей і 

технічної підготовленості були проведені дослідження на юних футболістах 15-

17 років. 

Аналіз ЗД показав, що юні футболісти 15-17 років в середньому за матч 

виконують 478-526 ТТД при браку 34-36%. Якщо без кількості коротких 

передач, то 312-372 ТТД і 39-40% браку, тобто юні футболісти частіше 

використовують короткі передачі. У цьому віці відзначається специфіка 

переважного використання в грі технічних прийомів: захисники - короткі й 

середні передачі, відбір м'яча, гра головою, перехоплення. Виконання довгих 

передач із найбільшим відсотком браку 47-51%, відбір м'яча 33-35%, гра 

головою 34-47%, обведений 31-39%. Півзахисники - короткі, середні, довгі 



 

передачі, ведення і обведення суперника. Найбільший відсоток браку при 

виконанні довгих передач 47-48%, обведення 36-37%, гра головою 36-40%, 

удари по воротах 47-51%. Нападаючі - короткі й середні передачі, удари по 

воротам. Брак становить при виконанні довгих передач 46-47%, ударів по 

воротах 53-66%, відбір м'яча 34-41%. Часто використовують ведення й 

обведений. Дослідження технічних дій гравців у змаганнях свідчать про те, що 

в цих складних умовах юні футболісти робити різноманітні технічні прийоми 

точно й швидко не можуть. Це є наслідком невідповідності між тренувальною й 

змагальною діяльністю юних футболістів. 

Юні футболісти більше користуються середніми й довгими передачами. 

Важливо відзначити, що вони не обґрунтовано, застосовують ці передачі.  

Обведення супротивника юні футболісти - півзахисники застосовують 

частіше, ніж кваліфіковані спортсмени. Необхідно відзначити, що юні 

футболісти використовують часто не обґрунтовані обведення супротивника в 

зоні продовження атакуючих дій. Нападаючі гравці команди різної кваліфікації 

часто користуються передачею м'яча: у юних вона займає від 60,5 до 71,7%, а у 

кваліфікований - від 73 до 77,9% від загальної кількості тактичних дій. 

Обведення супротивника нападники юнацького віку в порівнянні із 

кваліфікованими використовують частіше. 

Порівнюючи отримані в ході дослідження [12] дані по ефективності 

діяльності спортсменів у звичайних умовах і при зростанні рівня емоційної й 

психічної напруженості, можна досить об’єктивно оцінити діяльність юних 

футболістів відповідно до потреб надійності. Значення показників ЗД 

спортсменів значно знижуються в екстремальних умовах [5].  

Насамперед, це стосується точності виконання ТТД. Так, у цих умовах, 

відбувається знижене значення показників загальної точності, точності 

атакуючих і оборонних дій, зменшується індивідуальний внесок гравців в 

командний коефіцієнт ефективності, а також знижується ефективність 

реалізації індивідуальних дій певного гравця.  



 

В екстремальних умовах стає більше низьким показник гри активності 

юних футболістів і змінюється співвідношення різно-особистих ТТД у 

загальному їхньому обсязі. Число дій захисної направленості збільшується, а 

атакуючої зменшується. Можна припустити, що команда програє саме за 

рахунок зниження ігрової активності й точності виконаних дій. Особливі 

потреби в екстремальних умовах відносяться до дій атакуючої спрямованості. 

Вивчення ЗД юних футболістів із застосуванням кореляційного аналізу, 

дозволило визначити структуру ефективності й надійності ЗД у юнацькому 

футболі:  

1) Ефективність діяльності юних футболістів забезпечується сполученням 

високої атакуючої активності й точності атакуючих і оборонних дій. Найбільш 

важливими дієвими характеристиками є показники точності, ініціативи, 

захисної активності. З їх допомогою можна надавати порівняльну оцінку рівня 

ефективності певних юнацьких команд, а також оцінити внесок окремих 

гравців в ефективну діяльність команди.  

2) Надійність ЗД забезпечується: високою активністю й точністю 

атакуючих та оборонних дій. При діяльності в екстремальних умовах істотне 

значення має обсяг показників помилок та індивідуальних дій.  

3) Аналіз ЗД та особливостей юних футболістів дозволяє виділити три 

групи, що характеризуються різними типами точності: ефективно-надійними, 

ефективно-ненадійними, неефективно-ненадійними. 

Реєстрація дій гравців з м’ячем дозволила нагромадити великий матеріал 

про ТТД наших і закордонних спортсменів. У той же час, майже немає даних 

про ТТД юних футболістів, в тому числі найближчого резерву команд майстрів 

(юнаків 16-18 років). При цьому спостерігається певна залежність між 

кількістю ТТД і результатом гри. Аналіз ТТД юних футболістів в цього віку 

свідчить, що вони частіше помиляються при виконанні таких прийомів, як довгі 

передачі, відбір і перехоплення м’яча, гра головою й удари по воротам.  



 

Аналогічна картина в цьому плані й у футболістів високої кваліфікації, 

хоча показники помилок в них значно нижче. Застосування довгих передач має 

дві особливості:  

- по-перше, частіше всіх довгі передачі застосовували захисники, які  

намагалися скоріше перевести м'яч у лінію нападу. Але їхні передачі, як  

правило, були поздовжніми й перехоплювалися суперником;  

- по-друге, м'яч при таких передачах летів по дуже високої траєкторії, а  

коли досягав потрібної зони, захисна лінія суперників устигала,  

перешикувавшись, закривати небезпечні ділянки поблизу  воріт. 

При веденні м’яча й обведеному показники помилок в юних футболістів 

приблизно такі ж, як і в гравців високої кваліфікації, але для перших характерні 

істотні коливання цих показників при веденні м’яча. У відборі середнє 

значення помилок в юнаків - 56%, при перехопленні - 45%. У провідних  

командах ці прийоми виконують набагато ефективніше.  

Зміна структури ТТД юних футболістів має ряд особливостей. Так, 

найбільш помітна динаміка в числі коротких передач. Якщо середні передачі 

м'яча становлять 4-6% від загального числа ТТД, а довгі - 9-14%, та відсоток 

коротких передач коливається від 21% до 43%.  

Помірна варіативність відзначається в юних футболістів у динаміці таких 

прийомів, як ведення, обведення, відбір, перехоплення, єдиноборства в горі. 

Однак для кожної команди є оптимальне співвідношення ТТД, котра забезпечує 

реалізацію можливостей команди й досягнення необхідного результату.  

Спостереження за виконанням ведення  й обведеня м’яча в грі юних 

футболістів 9-17 років виявили вікову динаміку кількісних і якісних 

характеристик показників даних ТТД. Кількість дотиків ведення м’яча за гру в 

період з 9 до 17 років у юних футболістів збільшується майже вдвічі (з 44,1±4,8 

до 80,2 ± 5,9) зі значним зростанням його ефективності.  

Застосування в грі обведення суперників у юних футболістів, збільшується 

у період з 9 до 13 років, згодом значно скорочується. При цьому футболісти 11-

13 років досить часто вступають в обведення не тільки до одного, але й до двох, 



 

трьох суперників підряд. Найвищі показники ефективності обведення 

відзначені у футболістів 14-15 років [8; 9]. Досить високі показники 

ефективності обведення одного й двох суперників відзначені й у футболістів 16 

років. З огляду на отримані результати, можна відзначити що  досить високого 

рівня в техніці володіння м'ячем, такого прийому, як ведення с обведеним, 

необхідно домагатися в юних футболістів уже на початкових етапах підготовки. 

Аналіз отриманих результатів проведених [9] раніше досліджень дозволив 

відзначити, що загальна кількість ТТД за гру статистично достовірно 

відрізняється тільки в 8-9 – літніх і 14-15 –  літніх юних футболістів. 

При цьому по окремих компонентах ЗД кількісні показники від віку до віку 

відбуваються істотні зміни. До таким елементів відносяться довгі передачі й 

простріли, ведення м’яча й обведений (як відзначалося раніше), перехоплення 

м’яча, гра головою. Особливо необхідно зупинитися на такому елементі гри, як 

удари по воротах. Даний технічний прийом у всіх розглянутих вікових груп 

юних футболістів займає в ЗД не більше 5% від загальної кількості ТТД. Це не 

відзначає, що ударам по воротах не слід приділяти належну увагу в учбово-

тренувальному процесі.  

У результаті математичної обробки було виявлено, що по умовним 

значенням у змагальній діяльності юних футболістів різних елементів техніки 

гри опитані тренери відводять наступним чином (думка фахівців у відсотках): 

удари по воротам в 86 випадках із 100 опитані відзначають у якості найбільш 

значимих ТТД: передачі м’яча − 74%; фінти − 64%; зупинки м’яча − 64%; 

ведення м’яча − 57%;  відбір м’яча − 56%; пересування без м’яча − 43%; гра 

головою  − 31%; вкидання м’яча з ауту − 19%. Аналіз відповідей фахівців на 

питання про необхідність здійснювати початкове навчання в певній 

послідовності дозволило установити наступне. Так, 62% опитаних вважають, 

що навчання техніці гри на початковому етапі повинні відбуватися в певній 

послідовності. А 38% фахівців дотримуються іншої точки зору, з них 75% 

фахівці зі стажем роботи більше 15 років.  



 

Подібна думка ще раз підтверджує відсутність єдиного методичного 

підходу в даному питанні (можливо, це не варто вважати негативним 

моментом) і вказує на необхідність майбутніх пошуків. До того ж, більше 

досвідчені тренери, як правило, з роками виробляють свій індивідуальний 

«підхід» роботи з дітьми і юнаками.  

Зовсім несподіваним, а можливо й цілком закономірним, був результат 

відповідей на питання про вплив та взаємозв’язок структури змагальної 

діяльності юних футболістів зі змістом учбово-тренувального процесу. Думка 

фахівців із цього питання розділилася такім чином: 55% опитаних уважають, 

що такий взаємозв’язок повинен бути; 45% - дають негативну відповідь.  

 
Висновки 

1. Кількісні і якісні характеристики техніко-тактичних дії в структурі 

змагальної діяльності відрізняються в юних футболістів різного віку. 

Визначено, що футболісти 8-9 років виконують у середньому за гру 410 

техніко-тактичних дії з браком 39%; 10-11 років - 455 техніко-тактичних дії з 

браком 39%; 12-13 років - 544 техніко-тактичних дії з браком 37%; 14-15 років - 

592 техніко-тактичних дії з браком 33%; 16-17 років - 778 техніко-тактичних дії 

з браком 28 %.  

2. Футболісти молодших вікових груп ведуть гру переважно за рахунок 

технічних прийомів, пов’язаних з контролем над м’ячем за допомогою 

багаторазових дотиків (ведення й обведений). З віком трапляється перерозподіл 

структурних елементів змагальної діяльності убік збільшення обсягу всіх 

різновидів передач м’яча.  

3. Початкове навчання й удосконалювання володіння м’ячем 

цілеспрямовано здійснюється з обліком установлених вікових особливостей 

структури змагальної діяльності й експериментально обґрунтованих 

послідовностей навчання техніці футболу. 



 

Таким чином, можна відзначити, що в діяльності фахівців, працюючих з 

юними футболістами, відсутня єдина думка про необхідні методи здійснення 

навчання техніці гри.  

Подібне положення, а також відсутність опису структури змагальної 

діяльності юних футболістів у віковому аспекті в процесі багаторічної 

підготовки, указує на необхідність більшого та детальнішого вивчення даної 

проблеми.  

Вивчення особливостей ЗД допоможе виявити ті сторони в підготовці 

юних футболістів, які на сьогоднішній день залишаються практично 

невивченими. Нові дані в цій області дозволять оптимізувати процес підготовки 

юних футболістів і підготувати кваліфікований резерв команд майстрів і збірної 

країни.  
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