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 Денна форма навчання на базі ПЗСО 

 Модуль 1. Основні положення техніки гри у футбол. 

 Cтійки та переміщення у футболі. Ведення м’яча внутрішньою 

стороною стопи. Ведення м’яча зовнішньою стороною стопи. Ведення м’яча 

серединою підйому. Ведення м’яча внутрішньою стороною стопи. Зупинка 

м’яча внутрішньою стороною стопи. Зупинка м’яча зовнішньою стороною 

стопи. Зупинка м’яча підошвою. Удар по м’ячу внутрішньою стороною 

стопи. Удар по м’ячу серединою підйому. Удар по м’ячу зовнішньою 

стороною підйому. Удар по м’ячу серединою лоба. Удар по м’ячу головою у 

стрибку. Техніка гри воротаря. 

 Модуль 2. Вдосконалення техніки гри у футбол. 

 Вдосконалення стійок та переміщень у футболі. Вдосконалення техніки 

ведення м’яча внутрішньою стороною стопи. Вдосконалення техніки ведення 

м’яча зовнішньою стороною стопи. Вдосконалення техніки ведення м’яча 

серединою підйому. Вдосконалення техніки ведення м’яча внутрішньою 

стороною стопи. Вдосконалення техніки зупинки м’яча внутрішньою 

стороною стопи. Вдосконалення техніки зупинки м’яча зовнішньою 

стороною стопи. Вдосконалення техніки зупинки м’яча підошвою. 

Вдосконалення техніки удару по м’ячу внутрішньою стороною стопи. 

Вдосконалення техніки удар по м’ячу серединою підйому. Вдосконалення 

техніки удару по м’ячу зовнішньою стороною підйому. Вдосконалення 

техніки удару по м’ячу серединою лоба. Вдосконалення техніки удару по 

м’ячу головою у стрибку. Вдосконалення техніки гри воротаря.  

 Модуль 3. Основні положення тактики гри у футбол. 

 Індивідуальні тактичні дії у захисті. Групові тактичні дії у захисті. 

Командні тактичні дії у захисті. Індивідуальні тактичні дії у нападі. Групові 

тактичні дії у нападі. Командні тактичні дії у захисті. Тактичні дії захисників. 

Тактичні дії півзахисників у захисті. Тактичні дії нападників у захисті. 

Тактичні дії захисників у нападі. Тактичні дії півзахисників у нападі. Гра 

нападника в атаці. Тактичні схеми гри у футбол. 

 Модуль 4. Вдосконалення тактики гри у футбол. 

  Вдосконалення індивідуальних тактичних дій у захисті. Вдосконалення 

групових тактичних дій у захисті. Вдосконалення командних тактичних дій у 

захисті. Вдосконалення індивідуальних тактичних дій у нападі. 

Вдосконалення групових тактичних дій у нападі. Вдосконалення командних 

тактичних дій у нападі. Вдосконалення тактичних дій захисників. 

Вдосконалення тактичних дій півзахисників у захисті. Вдосконалення 

тактичних дій нападників у захисті. Вдосконалення тактичних дій захисників 

у нападі. Вдосконалення тактичних дій півзахисників у нападі. 

Вдосконалення тактики гри нападника в атаці. Вдосконалення застосування 

тактичних схем гри у футбол. 

 Модуль 5. Загальна фізична підготовка. 

 Розвиток швидкості. Розвиток спритності. Розвиток сили. Розвиток 

витривалості. Розвиток гнучкості. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 



Модуль 6. Спеціальна фізична підготовка. 

Розвиток динамічної сили. Розвиток швидкісно-силових здібностей. 

Розвиток координаційних здібностей. Розвиток спеціальної витривалості. 

Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

Модуль 7. Офіційні правила гри у футбол та організація змагань з 

футболу. 
 Правило «Поле для гри». Правило «М’яч». Правило «Гравці». 

Правило «Екіпірування гравців». Правило «Арбітр». Правило «Тривалість 

матчу». Правило «Тривалість матчу». «Початок та поновлення гри». Правило 

«Поза грою». Правило «Фоли та неналежна поведінка». Правило «Штрафні 

та вільні удари». Правило «Одинадцятиметровий удар». Положення про 

проведення змагань з футболу. Системи розіграшу. Оформлення 

документації змагань. Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

 Модуль 8. Контроль фізичного стану та техніко-тактичної 

майстерності у футболі. 

 Оперативний контроль у футболі. Поточний контроль у футболі. 

Етапний контроль у футболі. Вимірювання критеріїв змагальної діяльності. 

Вимірювання критеріїв тренувальної діяльності. Вимірювання показників 

фізичного стану футболіста. Вимірювання показників рухових переміщень 

футболістів протягом гри. Вимірювання індивідуальних техніко-тактичних 

дій. Вимірювання колективних техніко-тактичних дій. Біологічні та 

біомеханічні критерії вимірювання. Вимірювання ефективності атакувальних 

та захисних дій. Вимірювання активності атакувальних та захисних дій. 

Вимірювання різноманітності атакувальних та захисних дій. Вимірювання 

індивідуальних техніко-тактичних дій. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 

 

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший бакалавр» 2 роки 

10 місяців 

 

 Модуль 1. Основні положення тактики гри у футбол. 

 Індивідуальні тактичні дії у захисті. Групові тактичні дії у захисті. 

Командні тактичні дії у захисті. Індивідуальні тактичні дії у нападі. Групові 

тактичні дії у нападі. Командні тактичні дії у захисті. Тактичні дії захисників. 

Тактичні дії півзахисників у захисті. Тактичні дії нападників у захисті. 

Тактичні дії захисників у нападі. Тактичні дії півзахисників у нападі. Гра 

нападника в атаці. Тактичні схеми гри у футбол. 

 Модуль 2. Вдосконалення тактики гри у футбол. 

  Вдосконалення індивідуальних тактичних дій у захисті. Вдосконалення 

групових тактичних дій у захисті. Вдосконалення командних тактичних дій у 

захисті. Вдосконалення індивідуальних тактичних дій у нападі. 

Вдосконалення групових тактичних дій у нападі. Вдосконалення командних 

тактичних дій у нападі. Вдосконалення тактичних дій захисників. 

Вдосконалення тактичних дій півзахисників у захисті. Вдосконалення 

тактичних дій нападників у захисті. Вдосконалення тактичних дій захисників 



у нападі. Вдосконалення тактичних дій півзахисників у нападі. 

Вдосконалення тактики гри нападника в атаці. Вдосконалення застосування 

тактичних схем гри у футбол. 

 Модуль 3. Загальна фізична підготовка. 

 Розвиток швидкості. Розвиток спритності. Розвиток сили. Розвиток 

витривалості. Розвиток гнучкості. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 

Модуль 4. Спеціальна фізична підготовка. 
Розвиток динамічної сили. Розвиток швидкісно-силових здібностей. 

Розвиток координаційних здібностей. Розвиток спеціальної витривалості. 

Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

Модуль 5. Офіційні правила гри у футбол та організація змагань з 

футболу. 

Правило «Поле для гри». Правило «М’яч». Правило «Гравці». Правило 

«Екіпірування гравців». Правило «Арбітр». Правило «Тривалість матчу». 

Правило «Тривалість матчу». «Початок та поновлення гри». Правило «Поза 

грою». Правило «Фоли та неналежна поведінка». Правило «Штрафні та 

вільні удари». Правило «Одинадцятиметровий удар». Положення про 

проведення змагань з футболу. Системи розіграшу. Оформлення 

документації змагань. Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

 Модуль 6. Контроль фізичного стану та техніко-тактичної 

майстерності у футболі. 

 Оперативний контроль у футболі. Поточний контроль у футболі. 

Етапний контроль у футболі. Вимірювання критеріїв змагальної діяльності. 

Вимірювання критеріїв тренувальної діяльності. Вимірювання показників 

фізичного стану футболіста. Вимірювання показників рухових переміщень 

футболістів протягом гри. Вимірювання індивідуальних техніко-тактичних 

дій. Вимірювання колективних техніко-тактичних дій. Біологічні та 

біомеханічні критерії вимірювання. Вимірювання ефективності атакувальних 

та захисних дій. Вимірювання активності атакувальних та захисних дій. 

Вимірювання різноманітності атакувальних та захисних дій. Вимірювання 

індивідуальних техніко-тактичних дій. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 

 

 

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший бакалавр» 1 рік 

10 місяців 

 

 Модуль 1. Загальна фізична підготовка. 

 Розвиток швидкості. Розвиток спритності. Розвиток сили. Розвиток 

витривалості. Розвиток гнучкості. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 

Модуль 2. Спеціальна фізична підготовка. 



Розвиток динамічної сили. Розвиток швидкісно-силових здібностей. 

Розвиток координаційних здібностей. Розвиток спеціальної витривалості. 

Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

Модуль 3. Офіційні правила гри у футбол та організація змагань з 

футболу. 
Правило «Поле для гри». Правило «М’яч». Правило «Гравці». Правило 

«Екіпірування гравців». Правило «Арбітр». Правило «Тривалість матчу». 

Правило «Тривалість матчу». «Початок та поновлення гри». Правило «Поза 

грою». Правило «Фоли та неналежна поведінка». Правило «Штрафні та 

вільні удари». Правило «Одинадцятиметровий удар». Положення про 

проведення змагань з футболу. Системи розіграшу. Оформлення 

документації змагань. Підвищення техніко-тактичної майстерності. 

 Модуль 4. Контроль фізичного стану та техніко-тактичної 

майстерності у футболі. 

 Оперативний контроль у футболі. Поточний контроль у футболі. 

Етапний контроль у футболі. Вимірювання критеріїв змагальної діяльності. 

Вимірювання критеріїв тренувальної діяльності. Вимірювання показників 

фізичного стану футболіста. Вимірювання показників рухових переміщень 

футболістів протягом гри. Вимірювання індивідуальних техніко-тактичних 

дій. Вимірювання колективних техніко-тактичних дій. Біологічні та 

біомеханічні критерії вимірювання. Вимірювання ефективності атакувальних 

та захисних дій. Вимірювання активності атакувальних та захисних дій. 

Вимірювання різноманітності атакувальних та захисних дій. Вимірювання 

індивідуальних техніко-тактичних дій. Підвищення техніко-тактичної 

майстерності. 
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Електронні ресурси з дисципліни 

 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Футбол_в_Україні 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Чемпіонат_світу_з_футболу 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Чемпіонат_Європи_з_футболу 

4. https://uaf.ua/files/Laws%20of%20the%20GAME%20UKR%2021_22.pdf 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Футбол_в_Україні
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чемпіонат_світу_з_футболу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чемпіонат_Європи_з_футболу
https://uaf.ua/files/Laws%20of%20the%20GAME%20UKR%2021_22.pdf


5. https://uaf.ua 

6.http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1173/Теорія%20і%20метод

ика%20викладання%20футболу.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

7. http://www.dgma.donetsk.ua/metod/fizvosp/ФВ%20Ермоленко%20А.В..pdf 
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