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Пояснювальна записка
Програма щодо продовження терміну дії «С» ліцензії ФФУ затверджена
Виконкомом федерації футболу України

. .2016 року.

Програма призначена для підвищення кваліфікації тренерів дитячоюнацьких 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 віцепрезидент 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
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Зміст

Форма
проведення
лекційне
заняття

Мета, завдання, зміст і вимоги щодо проходження
курсів підвищення кваліфікації. Ознайомлення слухачів
з індивідуальними завданнями щодо моделювання
навчального і тренувального процесу.
Вікові особливості удосконалення рухових здібностей
лекційне
футболістів.
заняття
Тактичні системи гри на сучасному етапі розвитку
лекційне
футболу.
заняття
Правила гри та рішення Міжнародної ради футбольних
методичне
асоціацій: внесені поправки, трактування окремих
заняття
положень.
Рольова гра за сценарієм. Підготовка тренера до семінарське
проведення навчально-тренувального заняття з
заняття
технічної підготовки футболістів різного віку.
Рольова гра за сценарієм. Підготовка тренера до семінарське
проведення навчально-тренувального заняття з
заняття
тактичної підготовки футболістів різного віку.
Проведення слухачами тест-заняття з технічної практичне
підготовки за отриманим завданням для футболістів
заняття
різного віку
Проведення слухачами тест-заняття з тактичної практичне
підготовки за отриманим завданням для футболістів
заняття
різного віку
Багаторічна підготовка юних футболістів. Проблеми та
круглий
шляхи їх вирішення.
стіл
Всього годин

Кількість
годин
2

2
2
2

2

2

2

2

2
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 тестзаняття 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.
футболу.

(2 год.) Системи гри на сучасному етапі розвитку

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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