
                                                                                                              

                                                    ПРОЕКТ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                  

     Федерація футболу України  

Програма підвищення  
кваліфікації тренерів дитячо- 
юнацького та аматорського  
футболу (продовження терміну 
дії «С» ліцензії ФФУ) 

       Київ – 2016 



 
 

Development Department FFU 

 

2 

                                                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                           

                                                                                            Виконавчий комітет                     

                                                                                     Федерації футболу України                               

                                                                                      

                                                                                     _________                                         

                                                                                     «    »                      2016 р.                                        

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                           

 

 

                                                  ПРОГРАМА 

 

               підвищення кваліфікації тренерів дитячо-юнацького  

                                     та аматорського футболу 

                     (продовження терміну дії «С» ліцензії ФФУ) 

 
                

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        
                                                                



 
 

Development Department FFU 

 

3 

        

                                                                  

 

 

 

 



 
 

Development Department FFU 

 

4 

                                                                        ЗМІСТ 

 

Пояснювальна записка ................................................ ………………………….5 

Розподіл годин за програмою продовження терміну дії «С» - ліцензії……..7 

Анотації тем занять…………………………………….………………………...8        

Рекомендована література .......................................... ………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Development Department FFU 

 

5 

                                              Пояснювальна записка 

 

         Програма щодо продовження терміну дії «С» ліцензії ФФУ затверджена 

Виконкомом федерації футболу України     .   .2016 року. 

         Програма призначена для підвищення кваліфікації тренерів дитячо-

юнацьких та аматорських команд в регіональних федераціях футболу на рівні 

«С»-диплому ФФУ. 

         Мета – підвищення кваліфікації тренерів масового футболу України. 

        Дана програма розроблена, відповідно до вимог Хартії масового футболу 

УЄФА та Тренерської конвенції УЄФА (редакція 2015 р.) про взаємне визнання 

тренерських кваліфікацій та є її невід’ємною частиною. 

      Реалізація програми передбачає вирішення наступних завдань: 

1.Отримання слухачами нової інформації з питань теорії і практики футболу. 

2.Формування у слухачів уміння управляти навчально-тренувальним процесом 

у відповідності з сучасними тенденціями розвитку футболу. 

3.Формування навичок практичної діяльності тренера. 

Програма складається з двох розділів: 

1.Теоретичний розділ – 10 годин. 

2.Практичний розділ  –   8 годин. 

        Навчальна робота проводиться у формі лекційних, методичних, 

практичних, семінарських  занять,  круглого столу, самостійної роботи. 

         На лекціях повідомляються основні теоретичні відомості, представлені у 

програмі занять.  
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         На методичних заняттях конкретизуються матеріали лекційних занять. 

         На практичних заняттях поглиблюються знання і вдосконалюються вміння 

щодо побудови навчально-тренувальних занять. 

         На семінарських заняттях поглиблюються знання і формуються вміння і 

навички побудови навчально-тренувального процесу з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

          Під час круглого столу обговорюються питання щодо проблем підготовки 

юних футболістів та шляхи їх вирішення, здійснюється обмін досвідом з 

названої проблеми. 

         Самостійна робота слухачів передбачає вивчення програмного матеріалу з 

навчальних посібників і додаткових джерел, представлених у рекомендованій 

літературі та інтернет сайтах. 

 

Програма підготовлена робочою групою Науково-методичної ради ФФУ у 

складі: 

Віхров К.Л            –  Голова Науково-методичної ради ФФУ, професор. 

Бобаріко О.Є.       –  Секретар Науково-методичної ради ФФУ, відповідальний   

                                    за «С»-диплом у ФФУ. 

Боднар Я.Б.           – Член Науково-методичної ради ФФУ, кандидат наук. 

Гончаренко В.І.    – Член Науково-методичної ради ФФУ, перший віце- 

                                    президент федерації футболу Сумщини, професор. 

Джус О.М.              – Член Науково-методичної ради ФФУ, професор. 

Дорошенко Е.Ю.  – Член Науково-методичної ради ФФУ, доктор наук. 

Лизогуб В.С.          – Член Науково-методичної ради ФФУ, професор. 

Марченко Р.В.      – Член Науково-методичної ради ФФУ, виконавчий  

                                    директор Федерації футболу м. Києва. 
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      Розподіл годин за програмою продовження терміну дії «С» ліцензії 

 

№ 
п/п 

                                        Зміст      Форма    
 проведення 

Кількість  
   годин 

  1. Мета, завдання, зміст і вимоги щодо проходження 
курсів підвищення кваліфікації. Ознайомлення слухачів 
з індивідуальними завданнями щодо моделювання 
навчального і тренувального процесу.  

    лекційне     
     заняття 

        2 

  2. Вікові особливості удосконалення рухових здібностей 
футболістів. 

     лекційне     
      заняття 

        2 

  3. Тактичні системи гри на сучасному етапі розвитку 
футболу. 

     лекційне     
      заняття 

        2  

  4. Правила гри та рішення Міжнародної ради футбольних 
асоціацій: внесені поправки,  трактування окремих 
положень. 

    методичне   
      заняття 

        2 

  5. Рольова гра за сценарієм. Підготовка тренера до 
проведення навчально-тренувального заняття з 
технічної підготовки футболістів різного віку.  

  семінарське    
     заняття 

        2 

  6. Рольова гра за сценарієм. Підготовка тренера до 
проведення навчально-тренувального заняття з 
тактичної підготовки футболістів різного віку. 

 семінарське    
     заняття 

        2 

  7. Проведення слухачами тест-заняття з технічної 
підготовки за отриманим завданням для  футболістів 
різного віку 

  практичне    
     заняття  

        2 

  8. Проведення слухачами тест-заняття з тактичної 
підготовки за отриманим завданням для  футболістів 
різного віку 

  практичне    
    заняття 

        2 

  9. Багаторічна підготовка юних футболістів. Проблеми та 
шляхи їх вирішення. 

    круглий    
        стіл 

        2 

           Всього годин        18 
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                                           Анотації до тем занять 

 

1.Лекційне заняття. (2 год.) Мета, завдання, зміст і вимоги щодо проходження 

курсів підвищення кваліфікації.  

       Розкривається мета, завдання, зміст та вимоги щодо проходження 

слухачами курсів підвищення кваліфікації для продовження терміну дії «С» 

ліцензії. Слухачі отримують завдання для проведення рольової гри і тест-

заняття у зв’язку з технікою та тактикою.  

2. Лекційне заняття. (2 год.) Вікові особливості удосконалення рухових 

здібностей футболістів. 

         Вікові особливості розвитку рухових якостей на різних етапах 

багаторічної підготовки футболістів. Біологічний і хронологічний вік. Рівні 

спадковості та сенситивні періоди розвитку рухових якостей. Вікова 

періодизація тренувальних навантажень. 

3. Лекційне заняття.  (2 год.) Системи гри на сучасному етапі розвитку 

футболу. 

           Характеристика систем гри на сучасному етапі розвитку футболу. 

Командні функції та завдання. Тактичні варіанти ведення гри залежно від 

суперника.  

4. Методичне заняття. (2 год.) Правила гри та рішення Міжнародної ради 

футбольних асоціацій з трактування окремих положень, з урахуванням 

внесених поправок. 

           Вплив змін Правил гри на розвиток футболу. Застосування Правил гри, з 

урахуванням внесених поправок у навчально-тренувальному процесі юних 

футболістів. 

5. Семінарське заняття. Рольова гра за сценарієм (2 год.) Моделювання 

спеціальних та ігрових вправ з технічної підготовки футболістів різного віку.                                                                                                                                              

          Формування у слухачів вмінь і навичок побудови навчально-тренувального 

заняття, підбору вправ з технічної підготовки згідно поставлених завдань, а                                                                                                                                                      
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також вміння використовувати макет футбольного поля та можливості 

інформаційно-комунікаційних технологій під час пояснення та їх виконання.     

6. Семінарське заняття. Рольова гра за сценарієм (2 год.) Моделювання 

спеціальних та ігрових вправ з тактичної підготовки футболістів різного віку.                                                                                                                                              

      Формування у слухачів вмінь і навичок побудови навчально-тренувального 

заняття, підбору вправ з тактичної підготовки, згідно поставлених завдань, а 

також вміння використовувати макет футбольного поля та можливості 

інформаційно-комунікаційних технологій під час пояснення та їх виконання.                                                                                                                                                        

7. Практичне заняття. (2 год.)  Проведення слухачами тест-заняття з технічної 

підготовки за отриманим завданням для футболістів різного віку. 

         За отриманим завданням слухач проводить тест-заняття (одна вправа), 

з вирішенням завдання з технічної підготовки футболістів різного віку. Під час 

проведення практичного заняття слухачі повинні продемонструвати  

методику навчання і вміння використовувати спеціальні засоби і методи.  

8. Практичне заняття. (2 год.) Проведення слухачами тест-заняття з тактичної 

підготовки за отриманим завданням для футболістів різного віку.  

          За отриманим завданням слухач проводить тест-заняття (одна вправа), 

з вирішенням завдання з тактичної підготовки футболістів різного віку. В ході 

проведення практичного заняття слухачі повинні продемонструвати методику 

навчання і вміння використовувати спеціальні засоби і методи.  

9. Круглий стіл. (2 год.) Багаторічна підготовка юних футболістів. Проблеми 

та шляхи їх вирішення.                                                                                                                                                  

          Ключові принципи навчання дітей футболу в Україні. Система 

проведення всеукраїнських змагань з футболу серед дитячо-юнацьких команд. 

Досвід країн Європи – позитив і негатив. Формування нової тренерської 

філософії розвитку дитячо-юнацького та аматорського футболу України. 

Перспективи розвитку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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                              РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

                              Основна: 

1.Альтман С.Й., Лихолет А.А., Краснов В.М. Цикличность, динамика, 

перспективы. Опыт подготовки футбольных команд.– Федерация  футбола 

Украины, 2009 г. 

2.Антипов А. Диагностика и тренировка двигательных способностей в  

футболе».- 2008 г. 

3.Вайн Х. Как научиться играть в футбол. 2004 г.                                                                         

4.Варюшин В. Тренировка юных футболистов.- 2007 г.                                                 

5.Вихров К. Игры в тренировке футболистов.- Київ, «Здоров’я», 1983.-97с.                                                                    

6.Вихров К. Физическая подготовка юных футболистов.- Киев, 2000 г.                                   

7.Вихров К.Л. Футбол в школе. Учебно-методическое пособие. – Комби Лтд, 

Киев, 2002 г.                                                                                                                             

8.Вихров К., Догадайло В. Педагогический контроль в процессе тренировки.- 

Киев, 2000 г.                                                                                                                                       

9.Вихров К., Дулибский А.- Разминка футболистов. Методическое пособие. 

ЧП «АртИнформМен». - Киев, 2007 г.                                                                                             

10.Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев: 

Олимпийская литература. 2002. - 294 с.                                                                             

11.Воронова В.И. Психологическое сопровождение деятельности в футболе. -

Киев,2001г.                                                                                                                                                 

12.Годик М.А. Физическая подготовка. - М.: «Человек», 2009. - 272с.                                    

13.Губа В.П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов: 

монография / В. Губа, А. Скрипко, А. Стула. – М. : Спорт , 2016 – 168 с.                                                                                                                                                      
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14.Губа В. П. Интегральная подготовка футболистов [Текст]: учеб. пособие / 

В.П. Губа, А.В. Лексаков, А.В. Антипов. - М.: Советский спорт, 2010. - 208 с.  

15.Джус О.Н. Индивидуальная тренировка футболистов. Методическое 

пособие. - Киев, 2000 г.                                                                                              

16.Джоунс Р. Трэнтер Т. Футбол. Тактика защиты и нападения. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2008. - 132 с.                                                                                      

17.Заваров А. Футбол. Уроки профессионала для начинающих (+ DVD с 

видеокурсом). – СПб. : Питер, 2010. – 208 с. : ил.                                                       

18.Костюкевич В.М. Управление тренировочным процессом футболистов в 

годичном цикле подготовки. - Винница, 2006 г. - с.118-125                                         

19.Кузнецов А. Футбол. Настольная книга детского тренера. - 2008 г. 

20.Люкези Массимо. Обучение системе игры 4-3-3 (пер. с англ.). - М.: ТВТ 

Дивизион, 2008. - 164 с.                                                                                                        

21.Люкези Массимо. Футбол. Анализ тактики атакуючих действий (пер. 

сангл.). - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 236 с. 

22.Лях В., Витковски З. Координационная тренировка в футболе / В. Лях, 

З.Витковски. - М.: «Советский спорт», 2010. - 216с., ил. («Спорт без границ»).                                                                                                                           

23.Михелс Р. Построение команды. Путь к успеху.- Киев, 2006 г.        

24.Монаков Г.В. Подготовка футболистов.- М.: изд.ФиС., 2003  

25.Николаенко В.В., Шамардин В.М. Многолетняя подготовка юных 

футболистов. Путь к успеху.- Киев, 2015 г. - 360 с.                                            

26.Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. Физиология футбола. М., «Человек», 

«Олимпия», 2008. - 240с.                                                                
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27.Петухов А. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-

тактического мастерства юных футболистов. - 2006 г.                                                 

28.Плон Б. Новая школа в футбольной тренировке.- М.: «Олимпия», 

«Человек», 2008. - 240с.                                                                                                                      

29.Сассо Э. Футбольный тренер/Предисловие А. Вичини; «Уроки футбола» 

Дж. Трапаттони; Пер. с итал. - М.: Тарра-Спорт, Олимпия Пресс, 2003.- 200 с. 

30.Селуянов В.Н. Сарсания С.К., Сарсания К.С. Физическая подготовка 

футболистов. – М.: «ТВТ Дивизион», 2004, – 192 с.  

31.Тунис Марк. Психология вратаря. - М.: Человек, 2010. - 128с. 

32.Футбол. Учебная программа для детско-юношеских школ,  

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ 

высшего спортивного мастерства. - Киев, 2003 г. 

33.Чесно Ж., Дюрэ Ж. Футбол. Обучение базовой технике.- 2006 г. 

34.Шамардін В.М. Моделювання підготовленості кваліфікованих футболістів. 

Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 2002 г. 

35.Швыков И. Подготовка вратарей в футбольной школе. - М.: Терра- Спорт, 

Олимпия Пресс, 2005. - 96с. 

 

                                              Додаткова: 

1.Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки «техники реализации 

стандартных положений» [текст]:Уч.-методич.пособие / С.В. Голомазов, Б.Г. 

Чирва. - 2-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. - 128 с. 
 
2.Гриндлер К., Пальке Х., Еммо Х. Физическая подготовка. - 1978 г. 
 
3.Евгеньева Л.Я. Комплексный контроль подготовленности футболистов по  
 
морфофункциональным показателям. Методическое пособие. - Киев,2002 г. 

4.Евгеньева Л.Я. Учет возрастной периодизации при занятиях футболом/ 

Научно-методический (технический) комитет Федерации футбола Украины.                                                                                                                                          
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