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Анотація. Досліджено і систематизовано за результатами досліджень  такі атакувальні схеми так-
тичних дій у нападі висококваліфікованих гравців у футзалі: 1+1+2+1, 1+2+2, 1+1+3. 

Унаслідок проведених нами досліджень встановлено кількісні характеристики ударів по воротах 
команд високої кваліфікації у футзалі при застосуванні різних тактичних систем.  
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями, формулювання мети дослідження (постановка завдань). 

В Україні, незважаючи на стрімкі темпи розвитку і підвищення інтересу до цієї гри, 
практично відсутні праці науково-методичного характеру з досліджень міні-футболу (футза-
лу) в Україні, що своєю чергою негативно впливає на вирішення питань, пов’язаних із вдо-
сконаленням процесу підготовки кваліфікованих гравців [1, 2, 4]. 

Мета – установити кількісну характеристику атакувальних дій гравців високої кваліфі-
кації у футзалі. 

Завдання: 
1) дослідити застосування тактичних дій гравцями високої кваліфікації у міні-футболі 

(футзалі); 
2) визначити кількісні показники атакувальних дій (ударів у ворота та кількість передач 

м’яча) на фоні застосування різноманітних тактичних схем. 
Методи та організація дослідження, виклад основного матеріалу. 
Методи:  
1) аналіз літературних джерел; 
2) педагогічні спостереження які містили (аналіз 15 матчів чемпіонату України серед 

команд Екстра ліги з футзалу). За допомогою комп’ютерної програми ми проводили розбір 
ігор, проводили відеоаналіз матчів. 

Аналіз гри в міні-футбол свідчить, що вміння технічно досконало, правильно, швидко і 
автоматизовано, без зайвих витрат часу на переорієнтацію в безперервних змінах умов гри 
виконувати необхідні дії  ще не може гарантувати успіху в кожному окремому випадку. Легко 
зрозуміти, що у випадку зустрічі команд, які володіють приблизно рівними фізичними , а та-
кож морально-вольовими якостями і однаково володіють технічними прийомами гри і одна-
ково тренованих, переможе команда, гравці якої будуть сильніші тактично як у плані індиві-
дуальному, так і в загально-тактичній схемі гри команди.[1] 

Загальновідомо, що тактика і техніка невід’ємні один від одного, оскільки тактика фо-
рмально є мистецтвом застосування технічних прийомів [1, 3, 5, 8]. Тому незбіги технічних 
прийомів з тактичними задумами призводять до поразок команд (спортсменів), які володіють 
бідною технікою, що можна побачити по спрощеній тактиці і, навпаки, спортсменів, які воло-
діють доброю технікою – по складній різноманітній тактиці. Тактично правильні дії команд 
(або окремих гравців), але неякісне виконання ними технічних прийомів або відмінно вико-
нанні (але не вчасно застосовані), переважно не дають бажаного результату, що в кінцевому 
результаті може навіть призвести до поразки команди [1, 4]. 

Техніка гравця повинна бути на рівні його тактичних задумів, а задуми – не повинні ви-
ходити за межі його технічних можливостей. Тому, незважаючи на повну взаємодію техніки 
та тактики, гравець не може без негативних дій для гри відволікатись і думати про техніку. 
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Тому технічно виконані ігрові дії повинні бути певною мірою автоматизовані, а увага 
гравців повинна бути спрямована на тактичні дії. На основі цього навчання тактичного мис-
лення повинно іти паралельно з навчанням елементарної техніки [2, 4, 6, 7]. 

Оскільки у футболі є систематизація прийомів тактики (за П.Н. Козаковим) [3] і поділя-
ється вона на розділи – тактику гри нападу та захисту, підрозділи – індивідуальна, групова, 
командна, та групи нападу – тактичні дії, комбінації, системи, і захисту – тактичні дії, проти-
дії комбінаціям, системи. Враховуючи це, ми опрацювали тактику гри в міні-футбол(футзал), 
але в наших таблицях ми об’єднали групову та командну тактику гри. 

Вибір місця, зміна місцями в захисті, взаємопідстраховка, взаємодія гравців захисту та 
нападу, концентрований захист, гра в зоні, захист при стандартних положеннях, перехід від 
атаки до захисту. 

Системи захисту.  
Один захисник, два захисники, три захисники. 

У нападі  
Один нападник, два нападники, три нападники, прориви, атака з застосуванням комбінацій 

ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИКА ГРИ У ФУТЗАЛ 
 

У ЗАХИСТІ 
Зонний захист, щільне прикривання суперника, вибір місця, фінти захисника, перехоплення,  

відбір м’яча, поєднання зонного і щільного прикривання. 
У НАПАДІ 

Гра без м’яча та вибір місця, прийом м’яча, зупинка, передачі, удари у ворота ногою, головою, фінти, 
різні тактичні побудови нападу. 

Схематично дії висококваліфікованих гравців у футзалі (у захисті і нападі) можна розді-
лити на такі: 

1) дії сплановано з розрахунку індивідуальних здібностей гравця, його виключно тех-
нічного вміння – у цьому випадку техніка є основним, тактика – допоміжним засобом досяг-
нення мети; 

2) дія вимушена, яка виникає в ситуаціях несподівано, як наприклад, зрив початкової 
атаки, – у такому разі необхідно вміння миттєво створити своєрідну тактичну комбінацію 
(при всій свободі техніки тут вона другорядна, хоча вкрай необхідна); 

3) швидка перебудова від захисних до атакувальних дій і навпаки [4, 5, 8].  
Статистика атакувальних дій, зокрема, ударів по воротах та у ствір воріт команд високої 

кваліфікації у футзалі. Чемпіонат України Екстра ліга сезону 2012–2013 рр. 
Таблиця 1 

Аналіз завершальних ударів у ворота  
при застосуванні командами високої кваліфікації різноманітних тактичних схем 

 

                                                                                       Атакувальні схеми 
                           Удари по воротах (у ствір)        1+1+2+1  \ 1+2+2  \     1+1+3\ 
Спортлідер+ – Єнакієвець  – 0:2 19(13) – 26(13)   4(2) 9(4)  8(6) 9(5)   7(5) 8(4) 
Кардинал – Енергія – 2:2       19(13) – 29(17)  7(4) 14(8)  5(4) 7(5)   7(5) 8(4) 
Ураган – ЛТК  –           2:6         11(7) – 19(15)     5(3) 8(6)  3(2) 4(3)   3(2) 7(6) 
ЛТК – Енергія –         0:5       18(10)  -  23(14)    8(4) 9(6)  5(3) 8(4)   5(3) 6(4) 
Кардинал – Спортлідер+ - 4:2 24(16) - 17(11)    9(7) 7(5)  9(5) 6(4)   6(4) 4(2) 
Локомотив – Ураган – 4:0              27(18)- 8(3)   11(9) 4(2)  9(5) 2(1)  7(4) 2(0) 
Кардинал – Єнакієвець – 2:3     23(14)- 27(12) 11(6) 12(6)  6(3) 9(3)  6(5) 4(3) 
Енергія – Локомотив – 1:0               14(5)- 18(9)     7(3) 7(5)  4(2) 4(2)  3(0) 7(2) 
Спортлідер+ – ЛТК – 3:7            16(10)- 20(16)     8(4) 9(7)  4(3) 7(5)  4(3) 4(3) 
Локомотив – Спортлідер+ – 6:1 31(16)- 15(4)  14(8) 7(2)  9(4) 5(1)  8(4) 3(1) 
Ураган – Енергія   –  4:2          17(15) - 21(12)    7(6) 9(5)  5(4) 7(3)  5(5) 5(4) 
ЛТК – Єнакієвець   –   2:1            22(10)- 30(15) 10(4) 14(7)  6(3) 9(5)  6(3) 7(2) 
Кардинал – ЛТК    –    2:5             31(13) - 29(16)  13(8) 9(7) 9(2) 8(5)  9(3) 12(4) 
Локомотив – Єнакієвець – 2:1    31(22)- 27(17)    6(4) 9(5)  3(2) 5(3)  2(2) 4(2) 
Спортлідер+ – Ураган – 2:3         14(7) - 19(11)   7(4) 7(6)   5(2) 7(4)  2(1) 5(1) 

 

СУМА:                                                  317(203) 328(185)   127(76)134(81) 90(50)97(51)  80(49)86(42) 
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Таблиця 2 
Показники кількості передач м’яча при застосуванні різноманітних тактичних схем  

ведення гри кваліфікованих футзальних команд України 
 

№ 
з/п Команди Кількість 

передач 
Короткі 
передачі 

Середні 
передачі 

Довгі 
передачі 

1 “Енергія” Львів 512 345 120 47 
2 “Локомотив” Харків 523 342 125 56 
3 “Ураган” Івано-Франківськ 489 326 116 47 
4 “Єнакієвець” Єнакієво 493 333 118 42 
5 “Кардинал” Рівне 487 326 115 46 
6 “ЛТК” Луганськ 475 309 119 47 
7 “Спортлідер+” Хмельницький 455 297 109 49 

 

Таблиця 3 
Показники кількості передач м’яча при застосуванні  різноманітних тактичних схем 

ведення гри кваліфікованих футзальних команд України   

№ 
з/п 

Тактичні 
 системи 

ведення гри 

Кількість 
передач 

Короткі 
передачі 

Середні 
передачі 

Довгі 
передачі 

1 1+1+2+1 462 214 201 47 
2 1+2+2 475 224 199 52 
3 1+1+3 512 243 222 57 

 

Висновки: 
1. Дослідили й систематизували за результатами досліджень  такі атакувальні схеми 

тактичних дій у нападі висококваліфікованих гравців у футзалі: 1+1+2+1, 1+2+2, 1+1+3.  
2. Унаслідок проведених нами досліджень, установлено кількісні характеристики уда-

рів по воротах команд високої кваліфікації у футзалі при застосуванні різних тактичних сис-
тем, зокрема при застосуванні атакувальної системи 1+1+2+1 було здійснено приблизно 
43,3% ударів по воротах, при 1+2+2 – приблизно 30,2% ударів, а при атакувальній схемі 
1+1+3 – приблизно 26,5% . 

3. На основі проведених нами педагогічних спостережень, які включали в себе аналіз 
атакувальних дій (ударів м’яча у ворота та у ствір воріт) команд високої кваліфікації у фут-
залі в матчах чемпіонату України Екстра ліги сезону 2012 – 2013рр., проведено аналіз 15 
ігор. Отримані нами результати дозволяють стверджувати, що найбільш ефективною такти-
чною системою ведення атакувальних дій команд високої кваліфікації в матчах чемпіонату 
України є тактична схема 1+1+2+1, тому що при ній було проведено приблизно 43,3% уда-
рів по воротах.  

4. Установлено кількісні характеристики передач команд високої кваліфікації у футзалі 
при застосуванні різних тактичних систем. 

У подальшому ми досліджуватимемо зміст змагальної діяльності висококваліфікованих 
гравців у міні-футбол (футзал). 

 
 

Список літератури 
1. Андреев С. А. Футзал / Андреев С. А. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 111с. 
2. Лисенчук Г. А. Упражнения для технико-тактической подготовки в мини-футболе : 

метод. реком. / Лисенчук Г. А., Рымко А. В., Лисенчук С. Г. – К. : УГУФВС, 1998. – 30 с. 
3. Левчук В. Є. Міні-футбол : вправи, ігри, стандарти / Левчук В. Є. – Л. : Укр. техно-

логії, 2006. – 116 с. 
4. Соломонко В. В. Футбол / Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. – К. : 

Олімпійська література, 1997. – 288 с. 



316  Ігор ЯКИМИШИН 

5. Короткий словник міні-футбольної (футзальної) термінології : метод. посіб. / Со-
ломонко В. В., Якимишин І. Д., Соломонко О. В. [та ін.]. – Л. [б.в.], 2012. – 44 с. 

6. Беспорочный А. Л. Любительский футзал профессионально / Беспорочный А. Л., 
Беспорочный Д. А. – Х. : СИМ, 2009 – 200 с.  

7. Sabalino A. Tecnica, tattica e condizionamento fisico per il Calcio a 5 / Sabalino A. – 
Torgiano : CALZETTI MARIUCCI, 2004. – 120 p. 

8. Bracciali U. Un modello di preparazione atletica precampionato per il calico a 5 / Um-
berto Bracciali, Jesus Velasco Tejada. – Torgiano : CALZETTI MARIUCCI, 2005. – 128 p. 

9. Jose A. Preparacion fisica en la alta competicion. / Jose A. Piaz Rincon, Juan J.Garcia 
Pellicer. – Madrid : Federacion Madrilena de Futbol-Sala, 2002. – 132 p.  

10. Asa Kovacevic. Mali Fudbal. BIGRAF. 
 
 
 

АНАЛИЗ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ – УДАРОВ В ВОРОТА И ПЕРЕДАЧ МЯЧА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МИНЕ-ФУТБОЛЕ (ФУТЗАЛЕ) 

 

Игорь ЯКИМИШИН  
 

Львовский национальный университет  
ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицького 

 

Анотация. Систематизировано и исследовано за результатами исследований  такие атакующие схемы та-
ктических действий в нападении висококвалифицированых играков в футзале: 1+1+2+1, 1+2+2, 1+1+3. 

В результате проведенных нами исследований установленно количественные характеристики ударов в во-
рота высококвалифицированых команд в футзале при применении различных тактических систем.  
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Abstract. Attacking schemes of tactical actions of highly skilled “futsal” players have been systematized accord-
ing to the results of the research. They are as followers: 1 + 1 + 2 + 1, 1 +, 2 + 2, 1 + 2 + 3. According to the results the  
quantitative characteristics of goal strokes on the top-class teams’ goals have been established, various tactical systems 
being applied.  

 

Key words: mini-football, futsal, strokes on goal, assists, tactical system, аttacking action. 


