
Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

CHƯƠNG I

ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
MÔN BÓNG ĐÁ

- Đặc điểm
- Tác dụng
- Nguồn gốc
- Lịch sử phát triển

I. Mục tiêu:

* Sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử ra đời của môn bóng đá.

* Nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển của bóng đá
hiện đại và các đặc điểm của môn thể thao này cũng như tác dụng của nó đối với
sự phát triển thể chất và tinh thần của người tham gia tập luyện và thi đấu cũng
như ảnh hưởng của bóng đá đến đời sống xã hội.
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II. Nội dung tóm tắt :

III. Đặc điểm và vai trò của môn bóng đá:

 Bóng đá ngày nay:

 Là môn thể thao có tính thương mại hóa cao:

Ngày nay người ta không chỉ nói “chơi” mà còn “làm ăn” về bóng đá.
Muốn kiếm được nhiều tiền từ bán vé, truyền hình quảng cáo, cổ động, mua
bán cầu thủ…thì phải có nhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc.
Với mục đích rõ ràng đó người ta (các CLB) càng đua nhau đầu tư về sân
bãi, trang thiết bị, mua bán VĐV và HLV, đào tạo VĐV trẻ…Một số đội bóng
hàng đầu thế giới như: Manchester United, Juventus, Inter Milan, Barccelona
…đáng giá  hàng trăm triệu,  thậm chí cả bạc tỉ  đô la,  sự chuyển nhượng
không ngừng về VĐV, HLV mà các đại gia còn có ý đồ mua đứt một CLB
bóng đá nổi tiếng đó là xu thế mới ngày nay.       

 Là môn thể thao mang tính nghệ thuật cao:
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IV. Tác dụng của môn bóng đá:

V. Nguồn gốc của môn bóng đá:
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VI. Sự phát triển của bóng đá hiện đại:
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CHƯƠNG II
CÁC KỸ THUẬT TRONG BÓNG ĐÁ

A.  KỸ THUẬT DI CHUYỂN

B.  KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN

C.  KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU TRONG BÀN CHÂN

D.  KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU GIỮA BÀN CHÂN

E.  KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU NGOÀI BÀN CHÂN

F.  KỸ THUẬT GIỮ BÓNG

G.  KỸ THUẬT DẪN BÓNG

H.  KỸ THUẬT ĐÁNH ĐẦU

I.  KỸ THUẬT NÉM BIÊN

J.  KỸ THUẬT TRANH CƯỚP BÓNG

K.  KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC GIẢ

L.  KỸ THUẬT THỦ MÔN
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A. KỸ THUẬT DI CHUYỂN TRONG BÓNG ĐÁ

- Kỹ thuật chạy

- Dừng đột ngột 

- Chuyển thân

- Bật nhảy

- Đi bộ

- Phương pháp giảng dạy

I. Mục tiêu:

II. Nội dung tóm tắt:

Trong kỹ thuật bóng đá có rất nhiều kỹ thuật trong đó kỹ thuật di chuyển

nắm vai trò quan trọng để hình thành các kỹ thuật khác ( kỹ thuật chuyền bóng,

kỹ thuật dẩn bóng, kỹ thuật sút bóng v.v..). Kỹ thuật di chuyển cũng có nhiều

bước di chuyển khác nhau, nhưng có 05 bước di chuyển cơ bản không thể thiếu

khi chơi môn bóng đá: 
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III. Kỹ thuật chạy:

IV. Dừng đột ngột:
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V. Chuyển thân:

VI. Bật nhảy:
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VII. Đi bộ:

VIII. Phương pháp giảng dạy:
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B. KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN.

- Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

- Nguyên lý kỹ thuật động tác

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập

I. Mục tiêu:
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II. Nội dung tóm tắt:

III. Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân:

IV. Nguyên lý kỹ thuật động tác:
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V. Phương pháp giảng dạy:
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VI. Hệ thống bài tập:
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C. KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU TRONG BÀN CHÂN.

- Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

- Nguyên lý kỹ thuật động tác

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập

I. Mục tiêu:
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II. Nội dung tóm tắt :

III. Mục đích của kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân:

IV. Nguyên lý kỹ thuật:
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V. Phương pháp giảng dạy:
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VI. Hệ thống bài tập:

Trường Đại học Đà Lạt - 23 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

D. KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU GIỮA BÀN CHÂN

- Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

- Nguyên lý kỹ thuật động tác

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập

I. Mục tiêu:
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II. Nội dung tóm tắt :

III. Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân:

IV. Nguyên lý kỹ thuật động tác:
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V. Phương pháp giảng dạy:
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VI. Hệ thống bài tập:

Trường Đại học Đà Lạt - 29 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

E. KỸ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU NGOÀI BÀN CHÂN

- Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

- Nguyên lý kỹ thuật động tác

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập

I. Mục tiêu:

II. Nội dung tóm tắt :
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III. Mục đích tác dụng kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân:

IV. Nguyên lý kỹ thuật động tác:
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V. Phương pháp giảng dạy:
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VI. Hệ thống bài tập:
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F. KỸ THUẬT GIỮ BÓNG

- Kỹ thuật giữ bóng bằng lòng bàn chân

- Kỹ thuật giữ bóng bằng gan bàn chân

- Những sai lầm thường mắc – cách khắc phục

I. Mục tiêu:

II. Nội dung tóm tắt :
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III. Kỹ thuật giữ bóng bằng lòng bàn chân:
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IV. Kỹ thuật giữ bóng bằng gan bàn chân:

Trường Đại học Đà Lạt - 37 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

V. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục:
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G. KỸ THUẬT DẪN BÓNG

- Mục đích ý nghĩa của kỹ thuật dẫn bóng

- Khái niệm về kỹ thuật dẫn bóng

- Kết cấu của kỹ thuật dẫn bóng

- Vận dụng kỹ thuật dẫn bóng vượt qua sự phòng thủ của đối phương

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập

I. Mục tiêu:

II. Nội dung tóm tắt:
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III. Mục đích ý nghĩa của kỹ thuật dẫn bóng:

IV. Khái niệm về kỹ thuật dẫn bóng:
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V. Kết cấu của kỹ thuật dẫn bóng:

VI. Yếu lĩnh của kỹ thuật dẫn bóng:
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VII. Vận dụng kỹ thuật dẫn bóng vượt qua sự phòng thủ của đối phương:
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VIII. Phương pháp giảng dạy:
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IX. Hệ thống bài tập:
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H. KỸ THUẬT ĐÁNH ĐẦU

- Mục đích ý nghĩa của kỹ thuật đánh đầu

- Kết cấu động tác đánh đầu

- Đánh đầu chính diện bằng trán giữa

- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên

- Phương pháp giảng dạy

- Các bài tập

I. Mục tiêu:
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II. Tóm tắt:

III. Mục đích ý nghĩa của kỹ thuật đánh đầu:
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IV. Kết cấu động tác đánh đầu:
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V. Đánh đầu chính diện bằng trán giữa:
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VI. Kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên:
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VII. Phương pháp giảng dạy:

VIII. Các bài tập:
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I. KỸ THUẬT NÉM BIÊN

- Những yêu cầu của kỹ thuật ném biên

- Yếu lĩnh kỹ thuật ném biên

- Phương pháp giảng dạy kỹ thuật ném biên

- Bài tập ném biên

I. Mục tiêu:

II. Tóm tắt :
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III. Những yêu cầu của kỹ thuật ném biên:

IV. Yếu lĩnh kỹ thuật ném biên:
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V. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật ném biên:
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VI. Bài tập ném biên:

Trường Đại học Đà Lạt - 69 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

Trường Đại học Đà Lạt - 70 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

J. KỸ THUẬT TRANH CƯỚP BÓNG

- Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng của việc cướp bóng

- Phân loại kỹ thuật

- Những động tác và phương pháp

- Phương pháp giảng dạy

- Hệ thống bài tập tranh cướp bóng

I. Mục tiêu: 
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II. Tóm tắt:

III. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng của việc cướp bóng:

IV. Phân loại và cấu trúc động tác kỹ thuật tranh cướp bóng:
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V. Những động tác và phương pháp tranh cướp bóng thường sử dụng:

Trường Đại học Đà Lạt - 73 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

Trường Đại học Đà Lạt - 74 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

Trường Đại học Đà Lạt - 75 -



Giáo trình giảng dạy môn bóng đá                                                 

VI. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật ném biên:
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VII. Hệ thống bài tập tranh cướp bóng:
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K. ĐỘNG TÁC GIẢ

- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ

- Yếu lĩnh kỹ thuật của các động tác giả

- Vai trò của động tác giả trong hoạt động đá bóng

- Ý nghĩa

- Phương pháp giảng dạy

I. Mục tiêu:

II. Tóm tắt :
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III. Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ:
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IV. Yếu lĩnh của các kỹ thuật động tác giả:
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V. Vai trò của động tác giả trong hoạt động bóng đá:

VI. Ý nghĩa:

VII. Phương pháp giảng dạy động tác giả trong hoạt động bóng đá:
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L. KỸ THUẬT THỦ MÔN

- Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa

- Kỹ thuật bắt bóng

- Phương pháp giảng dạy

I. Mục tiêu:

II. Tóm tắt:
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III. Khái niệm , nhiệm vụ, ý nghĩa của kỹ thuật thủ môn:
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IV. Yếu lĩnh kỹ thuật bắt bóng:
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V. Phương pháp giảng dạy:
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CHƯƠNG III

CHIẾN THUẬT BÓNG ĐÁ

- CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG

- CHIẾN THUẬT CỐ ĐỊNH

- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT

I. Mục tiêu:
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II. Tóm tắt :

III. Chiến thuật tấn công:

Chiến thuật tấn công là phương pháp và biện pháp của các cầu thủ sử dụng 
trong lúc tấn công cầu môn đối phương.

Tổ chức tấn công thường được tiến hành trong khuôn khổ của kế hoạch 
chiến thuật trong trận đấu.

VD: Tấn công biên, tấn công trung lộ, tấn công qua “ chủ bài”… 
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IV. Chiến thuật phòng thủ:
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V. Chiến thuật cố định:
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VI. Phương pháp giảng dạy chiến thuật:
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CHƯƠNG IV

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ THUẬT

- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIỜ GIẢNG DẠY BÓNG ĐÁ

- CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC TẬP LUYỆN

- BIỆN PHÁP BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

I. Mục tiêu:
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II. Tóm tắt:

III. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật:
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IV. Phương pháp tổ chức giờ giảng dạy bóng đá:
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V. Các hình thức tổ chức tập luyện:
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VI. Phương pháp biên soạn tài liệu giảng dạy:
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CHƯƠNG V
LUẬT, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI

- CÁC ĐIỀU LUẬT

- PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU

- TRỌNG TÀI

I. Mục tiêu:
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II. Tóm tắt:

III. Các điều luật:
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IV. Phương pháp tổ chức thi đấu:
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V. Trọng tài:
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huấn luyện giảng dạy môn bóng đá – NGUYỄN THIỆT TÌNH – NXB 
TDTT 1997

2. Tuyển chọn và hấn luyện ban đầu cầu thủ bóng đá – PHẠM NGỌC VIỄN
– NXB TDTT 1999

3. Luật bóng đá – NXB TDTT 

4. Kỹ thuật bóng đá – NXB TDTT
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MỤC LỤC

CHƯƠNG I   :  ĐẶC ĐIỂM, TÁC DỤNG VÀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT
TRIỂN MÔN BÓNG ĐÁ

CHƯƠNG II :  KỸ THUẬT BÓNG ĐÁ

CHƯƠNG III: CHIẾN THUẬT BÓNG ĐÁ

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

CHƯƠNG V : LUẬT, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG 
TÀI
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