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Анотація. У спеціальній літературі інформації про кількісні й якісні показники виконання фінтів 
висококваліфікованими футболістами недостатньо. 

Мета дослідження - визначення показників виконання фінтів із м'ячем у ситуаціях, коли суперник 
знаходиться перед гравцем, учасниками фінальних матчів чемпіонатів Європи та світу з футболу 2002 -
2012 років. Проводилися спостереження за виконанням фінтів із м'ячем за допомогою відеозаписів фіна-
льних матчів. Установлено, що в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився перед гравцем, виконано в 
середньому 61 фінт з м'ячем за матч, з браком виконання 12,2 %. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з науковими темами. У працях багатьох науков-
ців розглядаються поняття, техніка виконання, методика навчання удаваних, «відволікаючих» 
рухових дій, фінтів у грі футболістів [4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 та інших]. Зокрема, техніку вико-
нання та методику навчання фінтів розкрито у працях [4, 7, 9, 11, 12, 13 та інших]. В електро-
нних джерелах [16, 20, 21, 22, 23 та інших] надаються відеоматеріали з виконанням ефектив-
них вдаваних рухових дій з м'ячем, зокрема, найкращими футболістами світу. 

У працях [5, 6, 15] визначено відсотки виконання обведень суперників (які виконують-
ся, зокрема, за допомогою фінтів) у структурі змагальних техніко-тактичних дій кваліфікова-
них футболістів. У статті [14] визначено показники виконання вдаваних рухових дій із м'ячем 
у різних ігрових ситуаціях чемпіонами Європи та світу з футболу. 

Проте інформації про показники виконання фінтів висококваліфікованими футболіста-
ми в цілому недостатньо. Серед опрацьованих нами літературних, електронних джерел, які 
ми опрацювали, не виявлено наукових праць, де б порівнювалися кількісні та якісні показни-
ки виконання вдаваних рухових дій з м'ячем в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходиться 
перед гравцем учасниками фінальних матчів чемпіонатів св іту та Європи останнього десяти-
річчя (2002 - 2012 років). 

Дослідження проводилося згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри футболу 
Львівського державного університету фізичної культури на 2011-2015 роки „Науково-мето-
дичні основи удосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особ-
ливостей змагальної діяльності" Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Мі-
ністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передусім слід зазначити, що існує певна 
розбіжність у назвах та описах виконання окремих фінтів із м'ячем різними авторами [1, 2, 7, 
11,12,13]. 

Вдавані, оманливі рухові дії (ВРД) - це рухи, унаслідок яких суперник вводиться в ома-
ну [11, 12, 13, 14 та інші]. Термін «вдавані» означає умисно роблені, які створюють певне вра-
ження, вигляд, образ, подібні до когось, створені з певною метою. Вдавати - робити вигляд, 
прикидатися, зображати, відтворювати, копіювати, майстерно виконати; утнути [18]. 

У першому і другому виданні українського підручника з футболу [11], посібнику [10] та 
інших вживаються запозичені з російськомовних джерел терміни, русизми: «обманні» рухові 
дії, удари, а також термін «фінт», що на думку українських філологів є сленговим словом [19 
та інші]. У працях [2, 8 та інших] вживаються почергово терміни «відволікаючі дії» та «фінти». 
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Виконання фінтів з м'ячем у ситуаціях, коли суперник... - : 
Зі словника іншомовних слів Мельничука ми довідалися, що в італійській мові вжива-

ється слово finta - удавання, у спортивній термінології вживається як удаваний випад, рух 
[17]. Тобто слово «фінт» є італійського походження. Цей термін поширений у практичній спо-
ртивній термінології серед фахівців різних країн і має, на нашу думку, право на вживання в 
українській науковій термінології. 

Українською мовою правильно вживати терміни: «вдавана», або «оманлива», «оманна» 
рухова дія або «фінт» [18, 14]. Слід зазначити, що терміни «вдавана» або «оманлива» рухова 
дія та «фінт» відрізняються за змістом. Фінт - це не лише вдавана, оманлива рухова дія, яка в 
ньому присутня у першій фазі виконання. Фінт - це рухові дії, складені, як мінімум, у дві час-
тини (фази) [11, 12, 13 та інші]. У першій фазі виконується вдавана (оманлива, відволікаюча) 
рухова дія. У другій фазі - виконується справжня (ефективна, результативна) рухова дія, в 
якій реалізується справжній задум гравця. 

Арпад Чанаді, [13], В.В. Соломонко, Г.А. Лисенчук, О.В. Соломонко, [11], C.B. ГолоМа-
зов, Б.Г. Чирва [4] та інші розподіляють фінти з м'ячем по групах, залежно від розташування 
гравця й суперника: проти суперника, який знаходиться попереду, позаду або збоку. Також, 
ми зазначили у праці [14], що гравці виконують фінти і в оточенні суперників. 

П.Н. Казаков, [12] указує на умови виконання фінтів, маючи на увазі теж розташування 
суперника (попереду, позаду, збоку) і виокремлює групи фінтів: «відходом» (оманлива дія по-
лягає у відході, переміщенні гравця); «ударом» (оманлива дія полягає в імітації удару ногою 
чи головою), «зупинкою» (оманлива дія пов'язана із зупинкою м'яча). Б.А. Баляева [1] розпо-
діляє групи вдаваних рухів, коли гравець торкається м'яча (переводить мяч) і коли володіючи 
м'ячем, виконує вдавані рухи лише тулубом. 

А. Чанаді, [13] описав 5 фінтів, коли суперник знаходиться перед гравцем («Забирання 
м'яча назад», «Забирання м'яча внутрішньою частиною підйому з одним фінтом тулубом», 
«Забирання м'яча внутрішньою частиною підйому з двома фінтами тулубом», «Забирання 
м'яча внутрішньою частиною підйому», коли суперник рухається на гравця, «переступанням 
(із занесенням ноги над м'ячем)». Також 3 фінта - коли суперник знаходиться позаду гравця, 
2 - коли суперник знаходиться збоку коло гравця, що виконує фінт. Ще 2 фінта, коли супер-
ник знаходиться збоку, описані як варіанти інших. 

У підручнику В.В. Соломонка, Г.А. Лисенчука, О.В. Соломонка, [11] та навчальному 
посібнику І.М. Ріпака [10] описано 11 фінтів, серед яких 5, коли суперник знаходиться перед 
гравцем («Обманний удар - передача, удар або перехід на ведення м'яча», «Фінт з відтягуван-
ням м'яча назад», «Фінт з ударом по м'ячу головою - приймання м'яча ногою», «Одиночний 
фінт», «Подвійний фінт», а також, 3 фінти - коли суперник знаходиться позаду гравця, 3 -
коли суперник знаходиться збоку від гравця, що виконує фінт. 

Проаналізувавши літературні джерела [3,1,9, 11, 13 та інших], спостереження виконан-
ня кваліфікованих футболістів фінтів у грі, ми прийшли до висновку, що в ігрових ситуаціях, 
коли суперник знаходиться перед гравцем, виконуються такі фінти: «Удаваний удар (переда-
ча) - прихована передача (удар) або ведення м'яча в сторону», «Удаваний удар - відтягування 
м'яча назад», «Удаваний удар - забирання м'яча назад, в сторону зовнішньою стороною сто-
пи», «Вдаваний удар - забирання м'яча назад, всередину внутрішньою стороною стоїш», «Від-
тягування м'яча назад - різко вперед чи всторону», «Ведення (з місця) - забирання м'яча в 
сторону або всередину, назад-всередину», «Ведення чи з місця - прокидання м'яча повз су-
перника, або перекидання над ним», «Ведення зі зміною швидкості й напрямку руху», «Веде-
ння - зупинка м'яча», «Удаваний рух в одну сторону - переміщення з м'ячем в іншу сторону 
(одинарний фінт)», «Удавані рухи в одну-другу сторони - переміщення з м'ячем в іншу сто-
рону (подвійний, потрійний фінт або переступання з ноги на ногу)», «Переступання через 
м'яч», «Зупинка м'яча з поворотом», «Оманлива зупинка із пропуском м'яча чи незначним 
дотиком, поворотом», «Удаваний удар у м'яч головою - удар або передача головою, зупинка 
м'яча головою, грудьми, стегном, ногою», «Фінт 3. Зідана». Щодо кількісних показників ви-
конання фінтів із м'ячем у літературних джерелах даних недостатньо. 

Однією з основних техніко-тактичних дій, які виконують гравці в умовах змагальної ді-
яльності, на думку авторів [5, 6, 15], є обведення суперника. Ця техніко-тактична дія викоНу-
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ється завдяки швидкому веденню м'яча та виконанню фінтів з м'ячем. В.М. Шамардин [15] 
стверджує, що при виконанні обведень команда «Дніпро» допускала від 29 до 34% неточних 
дій, хоча у структурі гри цей прийом займає лише від 4,8 до 5,6 %. 

За даними В.М. Костюкевича [6], у структурі технико-тактичної діяльності (зупинки, 
ведення, обведення, передачі, перехвати, відбір, удари у ворота) висококваліфікованих фут-
болістів різних ігрових амплуа обведення суперника виконують найчастіше центральні півза-
хисники 11,0 %, крайні півзахисники - 10,8 %, нападники - 6,9 %. 

За даними І.Я. Карпи [5], обведення займають у середньому 3,1 % у структурі змагаль-
них техніко-такгичних дій (передачі, гра головою, ведення, відкривання, обведення, відбір, 
перехоплення, удари у ворота) кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до вищих до-
сягнень (дублерські склади української Прем'єр-ліги). 

Можна зробити висновок, що серед техніко-тактичних дій висококваліфікованих фут-
болістів різних ігрових амплуа виконання фінтів, за допомогою яких (поряд зі швидком ве-
денням м'яча) здійснюється обведення, становить менше ніж 4,8 % -11,0 %. Слід зазначити, 
що за допомогою фінтів гравець не лише виконує обведення суперника, а може зберігати во-
лодіння м'ячем. У працях [5, 6, 15] не визначено кількісних і якісних показників виконання 
саме фінтів з м'ячем, зокрема у ситуаціях, коли суперник перед гравцем. 

У праці [14] визначено, що серед чемпіонів Європи та світу 2002 - 2012 років у фіналь-
них матчах найбільше фінтів із м'ячем виконали гравці збірної Іспанії 2012 року- 154, та збір-
ної Іспанії 2010 року — 151 фінт, а найменше - гравці збірних Італії 2006 року - 72 та Греції 
2004 року-63. 

Чемпіони Європи і світу в основний час фінальних матчів 2002 - 2012 років виконали в 
середньому всього 104,66 фінтів за матч, з браком виконання 13,3 % [14]. Найчастіше фіЯти з 
м'ячем виконувалися чемпіонами світу та Європи в ігрових ситуаціях, коли суперник перебу-
вав перед гравцем. , . 

У додатковий час фінальних матчів чемпіони світу 2010 року, гравці збірної Іспанії, та 
чемпіони світу 2006 року, гравці збірної Італії, зменшили кількість виконання фінтів з м'ячем 
порівняно з основним часом матчу, збільшивши брак їх виконання відповідно на 13,68 % і на 
18,06% [14]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи на сучасний 
стан знань про виконання фінтів з м'ячем, залишаються не визначеними кількісні і якісні по-
казники їх виконання в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходиться перед гравцем високо-
кваліфікованими футболістами, зокрема, учасниками фінальних матчів чемпіонатів Європи та 
світу з футболу 2002 - 2012 років. 

Мета дослідження. Визначити показники виконання фінтів із м'ячем в ігрових ситуаці-
ях, коли суперник перед гравцем, учасниками фінальних матчів чемпіонатів Європи та світу з 
футболу 2002 - 2012 років для вдосконалення процесу підготовки футболістів. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати назви й описи виконання футболістами вдаваних рухових дій, фінтів 

із м'ячем у спеціальних літературних джерелах і мережі інтернет. 
2. Визначити кількісні та якісні показники виконання фінтів з м'ячем в ігрових ситуаці-

ях, коли суперник перед гравцем, командами учасницями фінальних матчів чемпіонатів Єв-
ропи та світу з футболу 2002 - 2012 років. 

3. Визначити відмінності в показниках виконання фінтів з м'ячем у ситуаціях, коли су-
перник перед гравцем, між чемпіонами та срібними призерами у фінальних матчах чемпіона-
тів Європи та світу з футболу. 

Методи та організація дослідження. 
1. Теоретичний аналіз та узагальнення. 
2. Педагогічні спостереження за техніко-тактичними діями (фінтами з м'ячем) за допо-

могою програми "VLK media player". 
Дослідження проводилися з використанням відеозаписів фінальних матчів чемпіонатів 

Європи з футболу за участю збірних Греції та Португалії 2004 року, Іспанії та Німеччини 2008 
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року, Іспанії та Італії 2012 року й фінальних матчів чемпіонатів світу за участю збірних Бра-
зилії та Німеччини 2002 року, Італії та Франції 2006 року, Іспанії та Нідерландів 2010 року. 

Результати досліджень та їх обговорення. Педагогічні спостереженя за виконанням 
фінтів з м'ячем учасниками фінальних матчів ЧЄ 2004, 2008, 2012 років та ЧС 2002, 2006, 
2010 років виявили, що в ігрових ситуаціях, коли суперники знаходилися попереду, гравці ви-
конували всього 17 різних способів фінтів із м'ячем (табл. 1, 2). 

У табл. 1 відображено кількість виконуваних фінтів із м'ячем, у тому числі невдало ви-
конаних, чемпіонами світу та Європи 2002 - 2012 років в ігрових ситуаціях, коли суперник 
знаходився перед гравцем. 

Таблиця 1 
Виконання фінтів із м'ячем в ігрових ситуаціях, 

коли суперник знаходився перед гравцем, 
чемпіонами світу та Європи з футболу у фінальних матчах 2002-2012 років 

№ 
з/п Назва фінта або його фаз 

Кількість виконуваних фінтів / 
і невдало виконаних № 

з/п Назва фінта або його фаз 
Бразилія 

2002 
Греція 
2004 

Італія 
2006 

Іспанія 
2008 

Іспанія 
2010 

Іспанія 
2012 

1 Передача - передача 
в іншу сторону 

17/1 7/2 10/1 14/1 19/2 33/6 

2 Передача - ведення м'яча 2/0 5/0 4/0 4/0 2/0 10/1 
3 Удар - передача 1/1 - - 1/0 1/1 3/1' 

4 Удар - забирання м'яча 
назад або в сторону 

4/0 5/0 2/0 1/0 9/0 8/0 

5 Удар - забирання м'яча 
всередину, назад-всередину 

2/0 4/0 2/0 5/1 6/0 5/1 

6 Відтягування м'яча н а з а д -
різко вперед 

- 3/0 - 1/0 - -

7 
Ведення - забирання м'яча 
в сторону, всередину, назад-
всередину 

13/2 7/1 8/1 16/2 18/1 19/Г 

8 
Ведення з місця - проки-
дання, перекидання м'яча 
повз (над) суперника 

16/7 1/1 4/2 2/0 11/4 9/3 

9 Ведення зі зміною швид-
кості і напрямку руху 

1/0 3/0 5/1 5/1 7/0 6/0 

10 Ведення - зупинка м'яча 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 -

11 Одинарний фінт з відходом 3/0 4/1 1/0 3/1 6/0 4/1 

12 
Подвійний, потрійний фінт 
або переступання з ноги 
на ногу 

1/0 3/0 1/0 3/1 1/0 2/1 

13 Переступання через м'яч 1/0 1/0 - 1/0 4/0 2/0 
14 Зупинка м'яча з поворотом 1/0 2/0 2/0 1/0 8/0 3/0 

15 

Оманлива зупинка 
з пропуском м'яча, 
незначним дотиком, 
поворотом 

4/0 1/0 2/0 2/1 2/0 3/1 

16 
Удар головою - зупинка 
м'яча ногою, стегном, 
грудьми, головою 

1/0 

17 Усього фінтів 67/11 47/5 42/5 60/8 96/8 107/16 
Фінт з м'ячем «передача - передача в іншу сторону» найбільше разів виконали гравці 

збірної Іспанії 2012 року - 33 рази, з них 6 разів невдало, а найменше - збірної Греції 2004 ро-
ку - 7 разів, фінт із м'ячем «ведення -забирання м'яча всторону» найбільше разів виконували 
гравці збірної Іспанії 2012 року - 19 разів і збірної Іспанії 2010 року - 18 разів. Найменше 
разів цей фінт виконати гравці збірної Греції 2004 року - 7 разів. 
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Фінт із м'ячем «прокидання, перекидання м'яча повз (над) суперника (ом)» найбільше 

разів виконувався гравцями збірної Бразилії 2002 року - 16 разів. Лише 1 раз цю рухову дію 
виконали гравці збірної Греції 2004 року, невдало. 

Фінт «удар - забирання м'яча назад або в сторону, назовні, всередину, назад-всередину» 
найбільше разів виконували гравці збірної Іспанії 2010 року - 15 разів, а найменше - збірної 
Італії 2006 року - 4 рази. 

Інші фінти з м'ячем в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився попереду гравця, 
виконувалися чемпіонами світу і Європи менше разів. 

В ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився попереду, найбільше фінтів серед чемпі-
онів Європи та світу 2002 - 2012 років виконали гравці збірної Іспанії 2012 року - 107 фінтів, 
з яких 16 невдало, а найменше - збірної Італії у фінальному матчі ЧС 2006 року - 42 фінти, з 
них 5 невдало. 

Срібні призери чемпіонатів Європи та світу з футболу у фінальних матчах 2002 - 2012 
років у таких же ігрових ситуаціях виконували ті самі фінти (табл. 2), що й переможці фіналь-
них матчів, окрім: «удар головою - зупинка м'яча ногою ...». 

Таблиця 2 
Виконання фінтів зі м'ячем в ігрових ситуаціях, 

коли суперник знаходився перед гравцем, 
срібними призерами ЧС та ЧЄ з футболу у фінальних матчах 2002 - 2010 років 

№ 
з/п Назва фінта, його фаз 

Кількість виконуваних фінтів / 
і невдало виконаних № 

з/п Назва фінта, його фаз Німеччина 
2002 

Португалія 
2004 

Франція 
2006 

Німеччина 
2008 

Нідерланди 
2010 

Італія 
2012 

1 Передача - передача 
в іншу сторону 

13/2 7/1 12/1 11/2 17/6 12/1 

2 Передача - ведення м'яча 4/0 3/0 4/0 2/0 3/0 -

3 Удар - забирання м'яча 
назад або в сторону 

2/0 8/0 8/0 5/0 5/1 6/0 

4 Удар - забирання м'яча 
всередину, назад-вссред 

2/0 4/0 3/1 4/0 1/0 5/0 

5 Відтягування м'яча назад 
- різко вперед 

1/0 1/0 - - - -

6 Ведення - забирання 
м'яча в сторону, 
всередину 

6/0 13/0 14/1 11/1 12/1 9/0 

7 Ведення - забирання 
м'яча назад-всередину 

4/0 7/0 1/0 1/0 - 3/0 

8 Прокидання, перекидан-
ня м'яча повз (над) 
суперника (ом) 

6/1 5/4 3/0 7/3 4/1 2/2 

9 Ведення зі зміною швид-
кості і напрямку руху 

1/0 5/1 2/0 1/0 1/0 

10 Ведення - зупинка м'яча - 1/0 1/0 - - 1/0 
11 Одинарний фінт 4/1 8/0 6/0 5/0 1/0 3/0 
12 Подвійний фінт, пере-

ступання з ноги на ногу 
... - 1/0 -

13 Переступанням через 
м'яч 

- 6/2 3/0 1/0 0 2/0 

14 Зупинка м'яча з 
поворотом 

1/0 0 0 1/0 1/0 14 Зупинка м'яча з 
поворотом 

0 1/0 

15 Оманлива зупинка 
з пропуском м'яча 

1/0 2/0 3/0 1/0 2/0 • " 

16 Фінт 3. Зідана - - - - 1/0 -

17 Усього фінтів 44/4 71/8 61/3 49/6 47/9 45/3 
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Разом із тим, гравець збірної Нідерландів вдало виконав «фінт 3. Зідана» проти суперни-

ка, що знаходився попереду. 
В ігрових ситуаціях, коли суперник перебував перед гравцем, фінт «передача - передача 

в іншу сторону» найбільше разів виконувався срібними призерами 2010 року, гравцями збір-
ної Нідерландів - 17 разів, із них 6 невдало, а найменше гравцями збірної - Португалії 2004 
року - 7 разів. 

Коли суперник перебував перед гравцем фінт «ведення - забирання м'яча в сторону або 
всередину», найбільше разів виконали Гравці збірної Франції 2006 року - 14 разів, з них 1 раз 
невдало. Найменше разів цей фінт виконали гравці збірної Німеччини 2002 року (6 разів). 

Фінт «удар - забирання м'яча назад або в сторону, назовні, всередину, назад-всередину» 
найбільше разів виконали гравці збірної Португалії 2004 року - 12 разів, а найменше - збірної 
Німеччини 2002 року - 4 рази. Фінт «ведення - прокидання, перекидання м'яча повз суперни-
ка» найбільше разів виконали гравці збірної Німеччини 2008 року - 7 разів, а найменше - 2 
рази - цей фінт виконали гравці збірної Іспанії 2012 року. Інші фінти з м'ячем в ігрових ситуа-
ціях, коли суперник знаходився попереду гравця, виконувалися срібними призерами чемпіо-
натів Європи та світу 2002 -2012 років менше разів. 

В ігрових ситуаціях, коли суперник перебував перед гравцем, найбільше фінтів серед 
срібних призерів ЧЄ і ЧС 2002 - 2012 років виконали срібні призери ЧЄ 2004 року, гравці 
збірної Португалії - 71 фінт, із них 8 невдало, а найменше - гравці збірної Німеччини 2002 
року - 44 фінти, з них 4 невдало. 

Підрахунок результатів спостережень показав, що найменші відсотки браку виконання 
фінтів із м'ячем в ігрових ситуаціях, коли суперник перебував перед гравцем, були у грі збір-
них Франції 2006 року - 4,90%, Італії 2012 року - 6,70% та збірної Іспанії 2010 року - 8,33 %, 
а найбільші відсотки браку виконання фінтів у грі збірних Нідерландів 2010 року та Німеччи-
ни 2002 року - 18,20% (рис. 1). 

25,00% 

20,00% -

•Чемпіони Бразилія Італія Іспанія Греція Іспанія Іспанія 
Д Брак виконання 16,41% 11,90% 8,33% 10,63% 13,33% 14,95% 
•Срібні призери Німеччина Франція Нідерланди Португалія Німеччина Італія 
• Браквиконання І 18,20%" 4,90% 19,10% 11,26% " 12,20% 6,70% 

Рис. 1 Брак виконання (%) фінтів із м'ячем в ігрових ситуаціях, 
коли суперник перебував перед гравцем в основний час фінальних матчів 

чемпіонатів Європи і світу з футболу 2002 - 2012 років 
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У додатковий час фінальних матчів ЧС 2006 та 2010 років гравці збірних команд Італії, 

Франції, Іспанії, Нідерландів в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився попереду гравця, 
найбільше разів виконували такі фінти; «передача - передача в іншу сторону» - 19 разів, із 
них 3 невдало, «ведення — забирання м'яча всторону або всередину» - 16 разів, із них 3 невда-
ло, «удар - забирання м'яча назад, або всторону, всередину, назад-всередину» - 11 разів, вда-
ло (табл. 3). 

Найбільше фінтів із м'ячем у додатковий час у цих ситуаціях виконали гравці збірної 
Франції 2006 року - 23 ВРД, з них 4 невдало, та збірної Нідерландів 2010 рооку - 23 ВРД, з 
них 3 невдало. 

Таблиця З 
Виконання фінтів з м'ячем в ігрових ситуаціях, 

коли суперник знаходився перед гравцем, у додатковий час 
фінальних матчів ЧС 2006 та 2010 років збірними командами 

Італії, Франції, Іспанії, Нідерландів 

№ з/п Назви фінтів або їх фаз 

Кількість виконуваних фінтів / 
і невдало виконаних № з/п Назви фінтів або їх фаз 

Італія 
2006 

Франція 
2006 

Іспанія 
2010 

Нідерланди 
2010 

1 Передача - передача в іншу сторону 2/0 5/1 8/1 4/1 
2 Передача - ведення м'яча - 1/0 - 1/0 

3 
Удар - забирання м 'яча назад 
або в сторону, назовні 

- 4/0 - 2/0 

4 
Удар - забирання м'яча всередину, 
назад-всередину 

- 2/0 1/0 2/0 

5 Відтягування м'яча назад - різко вперед 1/0. - 1/0 

6 
Ведення -забирання м'яча в сторону, 
всередину, назад-всередину 

- 5/1 5/2 8/0 

7 
Ведення чи з місця - прокидання, 
перекидання м'яча повз (над) суперника 
(ом) 

3/2 3/1 2/2 

8 
Ведення зі зміною швидкості 
і напрямку руху 

- - 2/1 -

9 Одинарний фінт 2/0 2/0 - 1/0 
10 Зупинка м'яча з поворотом - - - 2/0 
11 Усього фінтів 4/0 23/4 19/3 23/3 

Висновки: 
1. Існують розбіжності у назвах та описах виконання окремих вдаваних рухових дій, фі-

нтів із м'ячем різними авторами. На нашу думку, необхідно оновити класифікацію, назви й 
описи виконання фінтів із м'ячем у футболі. У літературних, електронних джерелах інформа-
ції про те, яку кількість тих чи інших фінтів застосовують у грі висококваліфіковані футболі-
сти, команди в цілому, недостатньо. 

2. В основний час фінальних матчів чемпіонатів Європи та світу 2002 - 2012 років грав-
цями команд-учасниць в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився перед гравцем викона-
но 736 фінтів із м'ячем, в середньому 61 фінт із м'ячем за матч, з браком виконання 12,2 %. 

Чемпіони Європи і світу 2002 - 2012 років у сумі виконали більше фінтів із м'ячем у си-
туаціях, коли суперник знаходився перед гравцем - 419, у середньому 69,83 фінту із м'ячем за 
матч, з більшою браком виконання 12,6%, ніж срібні призери цих чемпіонатів - усього 317 
фінтів із м'ячем, у середньому 52,83 фінту за матч, з браком виконання 10,4 %. 

3. Серед учасників фінальних матчів чемпіонатів Європи та світу 2002 - 2012 років в ос-
новний час гри кількість виконання фінтів з м'ячем в ігрових ситуаціях, коли суперник знахо-
дився перед гравцем, коливається від 107 фінтів у збірної Іспанії 2012 року до 42 фінтів у збір-
ної Італії 2006 року. 
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4. Найменший відсоток браку виконання фінтів з м'ячем в ігрових ситуаціях, коли супер-

ник перебував перед гравцем, серед усіх учасників фінальних матчів чемпіонатів Європи і сві-
ту 2002 - 2012 років мав місце у грі срібного призера, збірної Франції 2006 року - 4,9%, а най-
більший - у грі срібного призера, збірної Нідерландів 2010 року- 19 %. 

5. В ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився перед гравцем, учасники цих чемпіо-
натів в основний час фінальних матчів найбільше разів виконували фінти «передача - переда-
ча в іншу сторону» - 172 рази, з браком виконання 15,1%. 

З найменшою браком виконання - 3,4 % і багато разів (87 разів) виконували фінт «удар 
- забирання м'яча назад, або всторону, назовні, всередину, назад-всередину». З найбільшим 
браком - 40 %, також багато разів (70 разів) виконувався фінт «ведення чи з місця - проки-
дання, перекидання м'яча повз суперника». 

6. У додатковий час фінальних матчів ЧС 2006 та 2010 років гравці збірних команд Іта-
лії, Франції, Іспанії, Нідерландів виконали в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходився пе-
ред гравцем 63 фінта, у середньому 47,25 фінту у перерахунку на 90 хвилин, з браком вико-
нання 15,8 %. 

7. У навчально-методичному забезпеченні з теорії і практики футболу, у практичній під-
готовці футболістів взяти до уваги, що в ігрових ситуаціях, коли суперник знаходиться попе-
реду, висококваліфіковані футболісти найчастіше застосовують фінти «передача - передача в 
іншу сторону», «ведення - забирання м'яча в сторону, всередину», «одинарний фінт», а фінти 
«удар головою - зупинка м'яча ногою, стегном, грудьми», «фінт Зідана» застосовуються дуже 
рідко. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНТОВ С МЯЧ ЕМ В СИТУАЦИЯХ, 
КОГДА СОПЕРНИК ПЕРЕД ИГРОКОМ, 

В ФИНАЛЬНЫХ МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И МИРА ПО ФУТБОЛУ 
(2002-2012 ГОДОВ) 

Игорь ЧОРНОБАЙ1, Алексей ПЫВОВАР1, Роман ГРЫЦАЙ2 

'Львовский государственный университет физической культуры 
2Национальный лесотехнический университет Украины 

Аннотации. В специальной литературе информации о количественных и качественных показателях вы-
полнения финтоввысококвалифицированными футболистами в целом недостаточно. 

Цель исследования - определить показатели выполнения финтов с мячом в игровых ситуациях, когда со-
перник находится перед игроком, участниками финальных матчей чемпионатов Европы и мира по футболу 2002 
- 2012 годов. Проводились наблюдения за выполнением финтов с мячом с помощью видеозаписей финальных 
матчей. Установлено, что в игровых ситуациях, когда соперник находился перед игроком, выполнено в среднем 
61 финт с мячом за матч, с браком выполнения 12,2%. 

Ключевые слова: футболисты, чемпион, двигательные действия, обманные, финты. 
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IMPLEMENTATION OF THE PRETENDED MOTIVE OPERATING UNDER BALL 
IN SITUATIONS WHEN RIVAL BEFORE PLAYER IN FINAL MATCHES 

OF CHAMPIONSHIPS OF EUROPE AND WORLD FROM FOOTBALL (2002 - 2012) 

Ihor CHORNOBAY1, Oleksij PYVOVAR1, Roman HRYCAY2 

'Lviv Strife University of Physical Culture 
2 national Foresttechnical University of Ukraine 

Abstract. In the special literature the information about the quantitative and quality indices of implementation of 
the pretended motive operating by highly skilled footballers on the whole not enough. Research aim: to define the indices 
of implementation of the pretended motive operating with a ball in playing situations when a rival is in front of a player 
the participants of final matches of championships of .Europe and world from football of2002 - 2012. It was observed the 
implementation of the pretended motive operating with a ball by means of the videotape recording of final matches. It has 
been defined that in playing situations, when a rival was before a player, it is executed on the average 61 the pretended 
motive operating with a ball for a match, with the shortage of implementation 12,2%. 

Key words: footballers, champion, motive actions pretended. 


