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Пояснювальна записка 
 

Програма «С» диплому ФФУ з футзалу затверджена Виконкомом федерації футболу 
України __.______ 2017 року рішення № ___.  

Дана програма розроблена відповідно до вимог Хартії масоового футболу УЄФА та 
тренерської конвенції УЄФА (редакція 2015 р.) робочою групою Асоціації футзалу 
України у складі: 

1. Байрачний О.В. – канд.наук, доцент кафедри футболу НУФВСУ. 
2. Бобаріко О.Є. - відповідальний за "С"-диплом ФФУ в Федерації футболу України. 
3. Дараган В.М. - відповідальний за "С"-диплом ФФУ з футзалу в Федерації футболу 

України 
2. Залойло В.В. – доцент кафедри футболу НУФВСУ. 
3. Повисший М.П.- відповідальний за навчання тренерів АФУ. 
4. Червоний О.В. – тренер-викладач відділення футзалу Ірпінскої ДЮСШ. 
5. Чопілко Т.Г.- викладач кафедри футболу НУФВСУ. 
Пограма спрямована на підвищення кваліфікації тренерів рівня «С», що працюють з 

футболістами в дитячо-юнацькому і масовому футзалі. Програма передбачає базове 
викладання теоретичних, методичних і практичних основ багаторічної підготовки 
футболістів.  

Мета програми – підвищення кваліфікації тренерів України, що працюють в дитячо-
юнацькому і масовому футзалі. 

 
Реалізація програми передбачає вирішення наступних завдань: 
 

1. Отримання необхідного обсягу знань і нової інформації з питань теорії та практики 
футзалу.  

2. Формування умінь та навичок у практичній діяльності тренера.  
 

3. Формування вміння проводити відбір футболістів на різних етапах багаторічної 
підготовки.  

4. Формування вміння готувати команду до матчу або змагань.  
 

5. Формування вміння управляти навчально-тренувальним процесом у відповідності з 
сучасними тенденціями розвитку футзалу.  

 
6. Формування вміння використовувати засоби технічного та медико-біологічного 

забезпечення для оптимізації процесу навчання і тренування.  
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Навчання проводиться у вигляді лекцій, методичних, практичних занять, рольових 
ігор,  навчальної практики та самостійної роботи. 

На лекціях повідомляються теоретичні відомості на базі сучасних тлумачень теорії і 
практики спортивного тренування у футзалі, з технічної, тактичної, фізичної і 
психологічної підготовки, про активні методи навчання та виховання, про фізичні 
механізми адаптації до інтенсивної м’язової діяльності, про гігієнічні норми харчування, 
про педагогічний та лікарський контроль, про особливості управління командою в 
футзалі. 

На методичних заняттях розширюються знання про техніко-тактичну, фізичну та 
психологічну підготовку футболістів до змагань, вдосконалюються навички та вміння 
планування навчально-тренувального процесу, засвоюється матеріал про ефективні 
методики з проведення комплексного контролю за станом тренованості. 

На практичних заняттях поглиблюються знання і отримуються вміння в 
використанні методів тренування і розвитку фізичних якостей, навчання і володіння 
техніко-тактичною підготовкою футболістів. 

Рольові ігри проводяться з метою формування у слухачів професійно-педагогічних 
вмінь і навичок з підготовки футболістів і команди до змагань. 

На заняттях з навчальної практики вдосконалюються вміння і навички управління 
підготовкою футболістів в навчально-тренувальному процесі. 

Слухачі повинні засвоїти методичні прийоми в навчанні і тренуванні футболістів, 
вміти розробити план-конспект заняття з цілеспрямованим підбором засобів і методів, 
відповідно до поставлених завдань та провести тест-заняття. Вміння оцінювати виконання 
вправ, виявляти причину походження і виправлення помилок, чітко і методично 
правильно організовувати футболістів при виконанні вправ. 

В самостійну роботу слухачів входить вивчення рекомендованої літератури, 
реферування літературних джерел, проведення та реєстрування педагогічних 
спостережень. 

Програма складається з 3 основних розділів обсягом 86 годин  
 
1. Теоретичний розділ – 46 годин.  
 
2. Практичний розділ – 29 годин.  
 
3. Оцінка знань – 11 годин.  

Теоретичний розділ включає в себе 6 підрозділів: 
 
а) теоретико-методичні основи футзалу; 
 
б) система підготовки спортсменів в дитячо-юнацькому і масовому футзалі; 
 
в) види підготовки спортсменів в дитячо-юнацькому і масовому футзалі;  

г) управління процесом спортивної підготовки футболістів;  
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д) медико-біологічне забезпечення підготовки футболістів; 
 
е) організація, проведення та арбітраж змагань у дитячо-юнацькому і масовому футзалі. 
 

 
Практичний розділ включає в себе 3 підрозділи: 

 
а) основи навчання техніці і тактиці гри у футзал; 
б) розвиток фізичних якостей юних футболістів з урахуванням сенситивних періодів; 
 
в) проведення слухачами частин навчально-тренувального заняття. 

 
Оцінка знань та практичних умінь: 

 
а) складання трьох конспектів навчально-тренувальних занять за видами 

підготовки;  

б) проведення рольових ігор за видами підготовки; 

в) проведення навчальної практики за видами підготовки; 

г) захист контрольної роботи;  

д) письмовий тест з Правил гри у футзал;  

е) практичний іспит;  

ж) теоретичний іспит. 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ПРОГРАМОЮ «С»-ДИПЛОМУ ФФУ З 
ФУТЗАЛУ 

№ Форми занять  Сесії  Всього 
     

годин   1 2 3 

  Теоретичний розділ  46 
      

1. Лекції 12 10 6 28 
2. Методичні заняття 6 8 4 18 

Б.  Практичний розділ   29 
      

1. Рольові ігри 3 3 3 9 
2. Практичні заняття 6 4 4 14 
3. Навчальна практика 2 2 2 6 

В.  Заліки та іспити  11 
      

1. 
Захист контрольної 
роботи  2  2 

      
2. Практичний  іспит     

 (тест-заняття)   4 4 
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3. 
Письмовий тест з 
Правил гри   1 1 

4. Теоретичний іспит   4 4 

 Всього за програмою  29 29 28 86 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА І СЕСІЮ 
 

№ Теми 

Всього 

Лекції 

Метод. 
 

Рольова Практ. Навчальна Форми 

годин заняття гра заняття практика контролю 
         

1. 

Вступ до дисципліни «Теорія і методика 
викладання футзалу за програмою «С-
диплом ФФУ з футзалу»» 2 2 - 

 

- - - 
         

2. Теоретико-методичні основи спор- 2 2 -  - - - 
 тивного тренування        
         

3. Загальні закономірності та структу- 2 2 -  - - - 
 ра процесу навчання у футзалі        

4. Основи організації і планування 2 2 -  - - - 
 багаторічної підготовки футболістів        

5. 

Правила гри у футзал. Послідовність їх 
застосування у навчально-
тренувальному процесі 2 2 - 

 

- - - 
6. Організація та проведення змагань 2 - 2  - - - 

 у футзалі        
         

7. Основи техніки гри у футзал і 2 2 -  - - - 
 методика навчання        
         

8. Технічна підготовка футболістів в 2 - 2  - - - 
 процесі багаторічного тренування        
     

 
   

9. Аналіз виконання технічних 2 - 2  - - - 

 
прийомів та їх застосування в 
різних ігрових ситуаціях    

 
   

10. Методика навчання техніці 2 - -  2 - - 
 володіння м'ячем польового гравця        
         

11. Методика навчання техніці 2 - -  2 - - 
 володіння м'ячем воротаря        
         

12. Методика навчання техніці  2 - -  2 - - 

 пересувань у футзалі    
 

   

13. 

Рольова гра щодо моделювання 
спеціальних та ігрових вправ з технічної 
підготовки 3   

 
 
3    

         

14. Проведення слухачами частин 2 - - 
 

- 2 
План- 

конспект 
 навчально-тренувального заняття       з техніки гри 

 з навчання техніці гри у футзал        
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 Всього 29 12 6 
 
3 6 2  

 

 
1. Лекція – 2 години 

 
Вступ до дисципліни. 

 
Виникнення і розвиток гри у футзал. Футзал у системі фізичного виховання і спорту 

в Україні. Вимоги до проходження навчання. Методика виконання завдань з підготовки до 
методичних занять, навчальної практики, написання контрольної роботи. Зміст, 
класифікація і загальна характеристика футзалу. Соціальна суть футзалу. Професійні 
вимоги до тренерів з футзалу рівня «С». Організаційна структура управління футзалом. 
Актуальні питання розвитку футзалу. Чемпіонати Світу та Європи. 

 
2. Лекція – 2 години. 

 
Теоретико-методичні основи спортивного тренування. 

 
Структура спортивного тренування у футзалі Види підготовки. Технічна, тактична, 

фізична, інтегральна, теоретична і психологічна підготовка футболістів. Особливості 
управління командою в футзалі. 

 
3. Лекція – 2 години. 

 
Загальні закономірності та структура процесу навчання у футзалі. 

 
Навчання у футзалі як педагогічний процес. Мета і завдання навчання. Реалізація 

основних дидактичних принципів. Загальна характеристика методів навчання у футзалі. 
Традиційні і активні методи навчання. Навчально-тренувальне заняття – основна форма 
побудови тренування у футзалі і особливості його проведення. План-конспект навчально-
тренувального заняття. Комплексне і тематичне заняття. Застосування технічних засобів у 
навчанні та тренуванні. 

 
4. Лекція – 2 години. 

 
Основи організації та планування багаторічної підготовки футболістів. 

 
Характеристика етапів багаторічної підготовки футболістів. Поняття про управління 

тренувальним процесом футболістів. Роль і значення планування як основи управління 
процесом тренування. Перспективне, поточне і оперативне планування. Періодизація на-
вчально-тренувального процесу в річному циклі підготовки футболістів. Характеристика 
етапів і періодів. Організація навчально-тренувальної роботи в футзалі на етапах 
багаторічної підготовки та в різні періоди річного циклу тренування. 

 
5. Лекція – 2 години. 

 
Правила гри у футзал. Послідовність їх застосування у навчально-тренувальному 

процесі. 
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Загальні положення та аналіз правил гри у футзал. Історія розвитку правил гри у 
футзал. Особливості проведення теоретичних занять з навчання футболістів правилам гри 
у футзал. Застосування знань тренером правил гри у футзал в організації та проведенні 
тренувальних занять і навчальних ігор. 

 
6. Методичне заняття – 2 години. 

 
Організація та проведення змагань у футзалі. 

 
Система змагань у футзалі України. Види, характеристика і планування змагань. 

Системи розіграшу: кругова, з вибуванням, змішана. Способи складання розкладу ігор і 
визначення місць в розіграші. Положення про змагання. Документи, необхідні для 
проведення змагань. Виховне та освітнє значення футзальних змагань. 

 
7. Лекція – 2 години. 

 
Основи техніки гри у футзал і методики навчання. 

 
Загальна характеристика і поняття техніки гри у футзал. Класифікація техніки. 

Техніка володіння м’ячем польового гравця. Техніка пересування. Провідна ланка і 
другорядні елементи футзальної техніки. Біомеханічний аналіз виконання технічних 
прийомів. Особливості технічної підготовки футболістів різного ігрового амплуа. 
 

 
8. Методичне заняття – 2 години. 

 
Технічна підготовка футболістів в процесі багаторічного тренування. 

 
Засоби і методи, які застосовуються на заняттях з навчанні техніці гри у футзал на 

різних етапах багаторічного тренування. Методичні особливості формування у 
футболістів технічних умінь і навичок. Методика застосування технічних засобів 
навчання. Особливості технічної підготовки воротарів різних вікових груп та проведення 
навчально-тренувальних занять з технічної підготовки воротарів. Аналіз типових вправ 
для навчання техніки гри воротаря. Важливість у сучасному футзалі оволодіння воротарем 
техніки польового гравця. 

 
 

9. Методичне заняття – 2 години. 
 
Аналіз виконання технічних прийомів та їх застосування в різних ігрових ситуаціях. 
 
Критерії ефективності та надійності техніки. Стійкість техніки проти «збиваючих» 

чинників. Умови виконання технічних прийомів в ігрових ситуаціях: простих, 
ускладнених і складних. Аналіз виконання ударів по м’ячу ногою, головою, зупинок 
м’яча, ведень, фінтів, відборів м’яча, основних технічних прийомів гри воротаря та їх 
застосування в різних ігрових ситуаціях. Помилки при виконанні технічних прийомів і 
методи їх виправлення. 

 
 

10. Практичне заняття – 2 години. 
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Методика навчання техніці володіння м’ячем польового гравця. 

 
Організація та проведення навчально-тренувального заняття з технічної підготовки, 

підбір методів і засобів. Моделювання вправ в залежності від засвоєння технічного 
прийому. 

 
11. Практичне заняття – 2 години. 

 
Методика навчання техніці володіння м’ячем воротаря. 

 
Організація та проведення навчально- тренувального заняття з врахуванням 

особливостей технічної підготовки воротарів різних вікових груп. Підбір методів і засобів. 
Аналіз типових вправ при навчанні техніці гри воротаря. 

 
12. Практичне заняття – 2 години. 

 
Методика навчання техніці пересувань у футзалі. 

 
Організація навчально-тренувального заняття з навчання техніці пересувань у 

футзалі. Підбір методів і засобів. Моделювання вправ в залежності від засвоєння техніки 
пересувань.  

 
13. Рольова гра – 3 години. 

 
Моделювання спеціальних та ігрових вправ з технічної підготовки. 

 
Перевірка знань слухачів з питань розглянутих на лекційних та методичних заняттях 

за темою: «Технічна підготовка футболістів». Формування у слухачів вмінь і навичок 
побудови навчально-тренувального заняття, підбору вправ у відповідності до поставлених 
завдань та вміння використовувати макет футзального ігрового майданчика і 
інформаційно-комунікаційні технології при поясненні їх виконання. 
 

14. Навчальна практика – 2 години. 
 

Підбір вправ, відповідно до поставленого завдання. Застосування методів і засобів 
навчання технічному прийому. При оцінці враховується чіткість формулювання в 
поясненні завдань заняття, організація виконання вправи та її демонстрація, виправлення 
помилок при виконанні, активність та ефективність підготовленої вправи. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА ІІ СЕСІЮ 

 

№ Теми 
Всього 

Лекції 
Метод. 

 
Рольова Практ. Навчальна Форми 

годин заняття гра заняття практика контролю 
         

1. 
Педагогічний контроль у футзалі і 
методика його проведення 2 2 - 

 
- - - - 

         

2. 
Особливості профорієнтації та відбір 
юних футболістів на 2 2 - 

 
- - - - 

 різних етапах підготовки        
         

3. Особливості підготовки футболістів 2 2 - - - - - 
 різної кваліфікації та віку        

4. Раціональне харчування футболістів 2 2 - - - - - 
5. Тактика як засіб спортивної  2 2 - - - - - 

 
боротьби у футзалі. Тактичні системи на 
сучасному етапі    

 
   

6. Особливості навчання і методика 2 - 2 - - - - 
 викладання тактики гри у футзал        
         

7. 

Методика навчання індивідуальним і 
груповим так тичним взаємодіямдіям в 
обороні і атаці 2 - 2 

 
- 

- - - 
         

8. 
Методика навчання командним 
тактичним взаємодіям в обороні і атаці 2 - - 

 
- 2 - - 

         
         

9. 

Особливості навчання тактичним 
взаємодіям футболістів при стандартних 
положеннях 2 - 2 

 
 
- - - - 

         
10. Установка перед іграми та розбір 2 - 2 - - - - 

 проведених ігор        
         

11. 

Рольова гра щодо моделювання 
спеціальних та ігрових вправ з тактичної 
підготовки 3 - - 

 
 
3 - - - 

         

12.  Проведення слухачами частин 2 - - 
 
- - 2 

План-
конспект 

 
навчально-тренувального заняття з 
тактики гри у футзал    

 
  з тактики 

13. 
Психолого-педагогічні характеристики 
особистості тренера з футзалу 2 - 2 

 
- - - - 

         

14. Захист контрольної роботи 2 - - 
 
- - - 

Контрольна 
робота 

         

 Всього 29 10 8 
 
3 4 2 - 
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1. Лекція – 2 години. 
 

Педагогічний контроль у футзалі і методика його проведення. 
 
Поняття та види педагогічного контролю. Методичні особливості проведення 

медико-біологічного і психологічного контролю. Методичні особливості проведення 
контролю рівня фізичної і технічної підготовленості та змагальної діяльності футболістів. 

 
2. Лекція – 2 години. 

 
Особливості профорієнтації та відбір юних футболістів на різних етапах підготовки. 
 
Теоретичні основи відбору. Критерії відбору та спортивна орієнтація. Визначення 

понять: задатки, обдарованість і здібності. Структура і організація відбору футболістів. 
Принципи та етапи відбору. Педагогічні та медико-біологічні основи відбору футболістів. 
Комплектування команд. 

 
3. Лекція – 2 години. 

 
Особливості підготовки футболістів різної кваліфікації та віку. 

 
Підготовка футболістів в молодшому шкільному віці. Підготовка футболістів в 

підлітковому віці. Підготовка футболістів в юнацькому віці. Підготовка футболістів в 
масовому футзалі. 

 
4. Лекція – 2 години. 

 
Раціональне харчування футболістів. 

Основні положення раціонального харчування. Оргганізація, режим, гігієнічні 
вимоги до харчування футболістів. Добовий раціон в залежності від віку, тренувального 
та змагальних навантажень. Гігієна харчувагння. Питний режим. 

 
5. Лекція – 2 години. 

 
Тактика як засіб спортивної боротьби у футзалі. Тактичні системи на сучасному 

етапі. 
 
Тактика гри у футзал. Загальні поняття про стратегію, тактику, схему, систему та 

стилі гри. Класифікація тактики. Значення тактики та її взаємозв’язок з іншими 
компонентами гри. Функції гравців. Оцінка ефективності тактики. Тактичне мислення та 
його складові. Тактика атаки і оборони. Індивідуальні, групові та командні тактичні 
взаємодії футболістів. Взаємодії футболістів при стандартних положеннях. 
Характеристика тактичних систем: «1х3х1», «1х2х2», «1х1х3», «0х3х2» і «0х2х3». 

 
6. Методичне заняття – 2 години. 

 
Особливості навчання і методика викладання тактики гри у футзал. 

 
Мета та завдання тактичної підготовки. Засоби та методи, які застосовуються в так-
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тичній підготовці футболістів. Характеристика тактичних знань, умінь і навичок. 
Залежність тактичної майстерності від рівня технічної, фізичної та психологічної 
підготовленості футболіста. Особливості тактичної підготовки футболістів різних ігрових 
амплуа. Тактичне мислення та його складові. Типові помилки при навчанні тактиці гри і 
методи їх виправлення. 

 
7. Методичне заняття – 2 години. 

 
Методика навчання індивідуальним і груповим тактичним взаємодіям в обороні і 

атаці.  
 

Організація навчально-тренувального заняття по вирішенню завдань тактичної 
підготовки. Використання методів і засобів, що застосовуються при навчанні футболістів 
тактичним діям. Особлисості навчання індивідуальним і груповим тактичним взаємодіям. 
Моделювання вправ в залежності від засвоєння тактичних дій. 

 
8. Практичне заняття – 2 години. 

 
Методика навчання командним тактичним взаємодіям в обороні і атаці. 

 
Управління командною тактичною підготовкою. Організація навчально-

тренувального заняття з використанням методів і засобів, що застосовуються при навчанні 
командним тактичним взаємодіям. Моделювання вправ залежності від засвоєння 
тактичних дій.  

 
9. Методичне заняття – 2 години. 

 
Особливості навчання тактичним взаємодіям футболістів при стандартних 

положеннях. 
 
Взаємодії футболістів при стандартних положеннях в атаці і обороні: початковому, 

штрафному, вільному, 6-метровому і кутовому ударі; введення м’яча від воріт, з-за 
бокової лінії. Форми, методи і засоби, що застосовуються для навчання футболістів. 
Особливості навчання взаємодіям при стандартних положеннях футболістів різних 
вікових категорій і кваліфікації. 

 
10. Методичне заняття – 2 години. 

 
Установка перед іграми і розбір проведених ігор. 

 
Значення майбутньої гри і особливості турнірного становища команди. Відомості 

про суперника: тактична схема, організація атакуючих і оборонних дій, сильні та слабкі 
сторони гри команди, характеристика провідних гравців. Визначення складу своєї 
команди. Тактичний план майбутньої гри. Персональні завдання гравцям. Можливі зміни 
тактичного плану в процесі матчу. Реалізація стандартних положень. Використання 
перерви та замін для внесення коректив у гру футболістів. Розбір проведеної гри. Аналіз 
гри команди, окремих ланок і футболістів. 

 
11. Рольова гра – 3 години. 

 
Моделювання спеціальних та ігрових вправ з тактичної підготовки. 
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Перевірка знань слухачів з питань розглянутих на лекційних та методичних заняттях 
за темою: «Тактична підготовка футболістів». Формування у слухачів вмінь і навичок 
побудови навчально-тренувального заняття, підбору вправ у відповідності до поставлених 
завдань та вміння використовувати макет футзального ігроого майданчика і 
інформаційно-комунікаційні технології при поясненні їх виконання. 

 
 

12. Навчальна практика – 2 години. 
 

Підбір вправ, відповідно до поставленого завдання. Застосування методів і засобів 
навчання футболістів тактичним діям. При оцінці враховується чіткість формулювання в 
поясненні завдань заняття, організація виконання вправи та її демонстрація, виправлення 
помилок при виконанні, активність та ефективність підготовленої вправи. 
 

13. Методичне заняття – 2 години. 
 

Психолого-педагогічні характеристики особистості тренера з футзалу. 
 
Структура особистості тренера. Комплекс вимог до особистості тренера з футзалу. 

Педагогічні характеристики особистості тренера з футзалу. Рольові позиції тренера. 
Вплив особистості тренера на діяльність футболістів у грі. Готовність до діяльності та 
психічний стан тренера. Стилі управління командою. 

 

14.Захист контрольної роботи – 2 години. 
 

 Слухачі демонструють вміння користуватися сучасною навчально-методичною 
літературою з проблем підготовки футболістів, здатність узагальнити сучасний 
педагогічний досвід організація та проведення навчально-тренувального процесу в 
дитячо-юнацацьких та аматорських командах. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА ІIІ СЕСІЮ 
 

№ Теми 
Всього 

Лекції 
Метод. 

 
Рольова Практ. Навчальна  Форми 

годин заняття гра заняття практика контролю 
         

1. Лікарський контроль і гігієнічні 2 2 -  - - - 
 вимоги у футзалі        

2. Психологічна підготовка  2 2 -  - - - 
 футболістів        
         

3. Правила гри у футзал 1 - 1  - - - 
         

4. Письмовий тест з правил гри 1   
 

  
Письмо- 
вий тест 

5. 
 Аспекти юридичної відповідальності 
тренера у футзалі 2 - 2 

 
- - - - 

6. 
 
Фізична підготовка футболістів 2 2 - 

 
- - - 

7. Методи та засоби розвитку фізич- 2 - -  2 - - 
 них якостей футболістів з ураху-        
 ванням їх віку та кваліфікації        

8. Методи і засоби проведення за- 2 - -  2 - - 
 гальної та спеціальної розминки        
 футболістів з урахуванням їх        
 віку та кваліфікації        

9. 
Рольова гра щодо моделювання 
спеціальних вправ з фізичної підготовки 3   

 
3    

10. Проведення слухачами частин 2 - - 
 

- 2 
План-

конспект 
 навчально-тренувального занят-       з фізичної 
 тя з розвитку фізичних якостей       підготовки 
 футболістів        

11. Практичний іспит 4 - -  - -  

12.  
Консультація з питань теоретичного 
іспиту 1  1 

 
   

13. Теоретичний іспит 4 - -  - -  
         

 Всього 28 6 4 
 

3 4 2  
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1. Лекція – 2 години. 
 

Лікарський контроль та гігієнічні вимоги у футзалі. 
  

Зміст лікарського контролю. Медичне забезпечення футзальних команд на тренуван-
нях та під час ігор. Самоконтроль футболіста, суб’єктивна оцінка самопочуття, сну, пра-
цездатності та настрою. Травми у футзалі. Перша допомога при травмах. Профілактика 
травматизму. Загальне поняття про гігієну. Особиста гігієна. Гігієнічні вимоги, які 
пред’являються до місць занять футзалом.  

 
 

2. Лекція – 2 години. 
 

Психологічна підготовка футболістів. 
  

Поняття про психіку. Психічні якості футболістів та їх міжособисті відносини. Процес 
виховання і самовиховання в структурі загальної психологічної підготовки футболістів. 
Вікові закономірності психологічної підготовки футболістів. Психологія індивідуальної 
підготовки футболістів. Психологія переможця, сміливість, рішучість, уміння долати 
труднощі, повага до суперника та арбітрів. Безпосередня психологічна підготовка 
футболістів до матчу.  

3. Методичне заняття – 1 година. 
 

Правила гри у футзал. 
  

Правила гри у футзал. Вплив змін правил на розвиток футзалу. Права та обов’язки 
футболістів, тренерів, арбітрів та інших суб’єктів футболу. Повноваження арбітра в керів-
ництві грою. Персональні покарання у футзалі (зауваження, попередження та вилучення). 
Штрафний та вільні удари. Зупинка та відновлення гри. Застосування правил гри у футзал 
в навчально-тренувальному процесі футболістів. 

4. Письмовий тест з Правил гри – 1година. 
 

 За отриманим завданням дати відповідь на запитання щодо описаних ігрових 
ситуацій. 
 

5. Методичне заняття – 2 години. 
 

Аспекти юридичної відповідальності тренера у футзалі 
 

 Загальна характеристика юридичної відповідальності у футзалі. Відповідальність 
тренера при заподіянні шкоди життю або здоров'ю футболістів у зв'язку з неналежним 
виконанням своїх професійних обов'язків.  
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6. Лекція – 2 години. 
 

Фізична підготовка футболістів. 
  

Мета, завдання і принципи фізичної підготовки футболістів. Поняття про фізичні 
якості, здібності і процеси підготовки футболістів. Фізична підготовка як складова 
частина інтегральної підготовки. Зміст і особливості загальної та спеціальної фізичної 
підготовки футболістів. Характеристика фізичних якостей футболістів: швидкості, сили, 
витривалості, гнучкості та спритності. Швидкісно-силові здібності футболістів. 
Сенситивні періоди і необхідність урахування їх особливостей при розвитку основних 
фізичних якостей. Значення і зміст розминки. Види розминок. Застосування в тренуванні 
технічних засобів і тренажерів. 
  

7. Практичне заняття – 2 години. 
 

Методи та засоби розвитку фізичних якостей футболістів з урахуванням їх віку та 
кваліфікації. 

 
 Використання методів і засобів при розвитку загальних і спеціальних рухомих 
якостей. Розвиток швидкості, сили, гнучкостті, швидкісної витривалості, координаційних 
здібностей у футболістів різних вікових груп.  
 

8. Практичне заняття – 2 години. 
  

Методи і засоби проведення загальної та спеціальної розминки футболістів з 
урахуванням їх віку та кваліфікації. 

 
 Завдання розминки та її фізіологічний вплив на стан футболістів. Аеробні вправи, 

розтяжка, спеціальні бігові та футзальні вправи. Розминка перед тренуванням в 
залежності від його спрямованості та перед матчем. Заминка. 

 
 

9. Рольова гра – 3 години. 
 

Моделювання спеціальних та ігрових вправ з фізичної підготовки. 
 

Перевірка знань слухачів з питань розглянутих на лекційних та методичних заняттях 
за темою: «Фізична підготовка футболістів». Формування у слухачів вмінь і навичок 
побудови навчально-тренувального заняття, підбору вправ у відповідності до поставлених 
завдань та вміння використовувати макет футзального ігроого майданчика і 
інформаційно-комунікаційні технології при поясненні їх виконання. 

 
10. Навчальна практика – 2 години.   
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Проведення слухачами частин навчально-тренувального заняття з розвитку фізичних 
якостей футболістів. 

 
Підбір вправ, відповідно до поставленого завдання. Застосування методів і засобів з 

метою розвитку рухових якостей футболістів різних вікових груп. При оцінці 
враховується чіткість формулювання в поясненні завдань заняття, організація виконання 
вправи та її демонстрація, виправлення помилок при виконанні, активність та 
ефективність підготовленої вправи. 

 

11. Практичний іспит – 4 години. 

Тест-заняття за видами підготовки.  

Підбір вправ за отриманим завданням та їх проведення з технічної, тактичної чи 
фізичної підготовки. При оцінці враховується чіткість формулювання в поясненні завдань 
заняття, організація виконання вправи та її демонстрація, виправлення помилок при 
виконанні, активність та ефективність підготовленої вправи. 

 

12. Методичне заняття – 1 година. 

Консультація з питань теоретичного іспиту.  

Зміст та стуктура екземенаційних білетів та побудова відповіді на їх питання.  

 

13. Теоретичний іспит – 4 години. 

Відповіді слухачів оцінюються за п'ятибальною шкалою.  
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ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЗА ТЕМОЮ 
«МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ІГРОВИХ ВПРАВ З 

ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ» 
Рольова гра – своєрідна перевірка знань слухачів з питань, розглянутих на 

лекційних та методичних заняттях за темою: «Технічна підготовка футболістів». 
Слухачі, які готуються взяти участь у грі, зобов’язані ретельно вивчити і 

проаналізувати питання  технічної підготовки футболістів.  
 

ВХІДНІ ДАНІ: 
• Дитячо-юнацька або аматорська футзальна команда/група футболістів; 
• Форми, методи і засоби технічної підготовки футболістів; 
• Методи і засоби навчання визначеному технічному прийому; 
• Методика використання спеціальних засобів, враховуючи період навчання від фази 
«вміння» до фази «динамічний стереотип»; 
• Рекомендована література.  
 

ЗАВДАННЯ: 
• Визначити умови використання технічного прийому у грі; 
• Зробити біомеханічний аналіз технічного прийому; 
• Розробити спеціальну/ігрову вправу, яка сприяє навчанню прийому на даній фазі; 
• Визначити послідовність виконання вправ;  
• Визначити ефективність даної вправи щодо вирішення завдання.  
 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 
рольової гри найбільш відповідальний, тому що від того, як змодельовані вправи, 
відповідно до визначеної фази навчання, залежить успіх проведення гри.  

Слухачі повинні самостійно, до початку рольової гри, за отриманим завданням 
розробити підвідні і/або основні вправи, які будуть застосовані в навчальному процесі, 
зобразивши їх схемою на спеціальному бланку (додаток 1).  

 
НА ІГРОВОМУ ЕТАПІ 

трійка слухачів по черзі виконують роль тренера і демонструють на макеті футзального 
майданичка розроблені вправи щодо визначеного технічного прийому за отриманим 
завданням, наприклад: 
1. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому;  
2. Навчити техніці виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому; 
3. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому.  

Під час виступу першого слухача, два інші – опоненти, які по ходу доповіді 
записують свої заперечення і пропозиції та по її завершенні, обговорюють, висловлюють 
зауваження і вносять поправки. Решта слухачів – глядачі. Вони також можуть брати 
участь в обговоренні суджень, як доповідача, так і опонентів щодо характеристики та 
змісту розроблених вправ. 

Після виступу першого слухача підготовлені вправи послідовно демонструють два 
інші слухачі. Відведений час на одну доповідь до 5 хвилин. 
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НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
підводяться підсумки проведеної рольової гри. Викладач проводить аналіз і виносить на 
обговорення слухачів запропоновані зауваження, відмічає ефективність 
продемонстрованих вправ їх позитивні та негативні сторони. Після цього інші три слухачі, 
за отриманим завданням демонструють та обговорюють наступний технічний прийом. 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ З 
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ 

 
1. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу внутрішньою стороною стопи. 
2. Навчити техніці виконання удару по м’ячу внутрішньою стороною стопи. 
3. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу внутрішньою стороною стопи. 
4. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу зовнішньою частиною підйому. 
5. Навчити техніці виконання удару по м’ячу зовнішньою частиною підйому. 
6. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу зовнішньою частиною підйому. 
7. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому. 
8. Навчити техніці виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому. 
9. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу середньою частиною підйому. 
10. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною підйому. 
11. Навчити техніці виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною підйому. 
12. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною підйому. 
13. Ознайомити з технікою виконання удару по м’ячу серединою лоба. 
14. Навчити техніці виконання удару по м’ячу серединою лоба. 
15. Закріпити техніку виконання удару по м’ячу серединою лоба. 
16. Ознайомити з технікою виконання зупинки м’яча внутрішньою стороною стопи. 
17. Навчити техніці виконання зупинки м’яча внутрішньою стороною стопи. 
18. Закріпити техніку виконання зупинки м’яча внутрішньою стороною стопи. 
19. Ознайомити з технікою виконання зупинки м’яча під підошву. 
20. Навчити техніці виконання зупинки м’яча під підошву. 
21. Закріпити техніку виконання зупинки м’яча під підошву. 
22. Ознайомити з технікою виконання зупинки м’яча грудьми. 
23. Навчити техніці виконання зупинки м’яча грудьми. 
24. Закріпити техніку виконання зупинки м’яча грудьми. 
25. Ознайомити з технікою виконання зупинки м’яча стегном. 
26. Навчити техніці виконання зупинки м’яча стегном. 
27. Закріпити техніку виконання зупинки м’яча стегном. 
28. Ознайомити з технікою виконання ведення м’яча зовнішньою частиною підйому. 
29. Навчити техніці виконання ведення м’яча зовнішньою частиною підйому. 
30. Закріпити техніку виконання ведення м’яча зовнішньою частиною підйому. 
31. Ознайомити з технікою виконання ведення м’яча середньою частиною підйому. 
32. Навчити техніці виконання ведення м’яча середньою частиною підйому. 
33. Закріпити техніку виконання ведення м’яча середньою частиною підйому.  
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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6. Зеленцов А.М. Контроль и управление параметрами технической подготовленности 
футболистов /А.М. Зеленцов // В кн.: «Метод педконтроля в спортивной тренировке». – 
1975. – с. 12-16.  
 
7. Казаков П.Н. Футбол. Учебник / П.Н. Казаков // М.: Изд-во ФиС, 1978.  
 
8. Лаптев А.П. Юный футболист / А.П. Лаптев, А.А. Сучилин // М.: Изд-во ФиС, 1983. – 
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9. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов / О.Б. Лапшин. – М.: 
Изд-во «Человек», 2010. – 176 с. 
 
10. Монаков Г.В. Подготовка футболистов / Г.В. Монаков // М.: Изд-во ФиС, 2003.  
 
11. Николаев Д.С. Начальное обучение мини-футболу. Специализированные 
тренировочные программы: методические указания для специализации «Футбол»/Д.С. 
Николаев, В.П. Шальнов. – Ульяновск:УлГТУ, 2008.-41с. 
 
12. Романенко А.Н. Книга тренера по футболу./А.Н.Романенко, О.Н.Джус, М.Е.Догадин, 
Киев.: Здоровье, 1988. – 254с. 
 
13. Футзал. Навчальна програма для дітячо-юнацьких спортивних шкіл. В.І. Воронова, 
В.І.Гончаренко, В.М. Дараган та ін. К. Республіканський науково-методичний кабінет 
Міністерства молоді та спорту України, 2015. – 111с.   
 
14. Чанади А. Футбол. Техника / А.Чанади // М.: Изд-во ФиС, 1978.  
 
15. Юний футболист: Учебное пособие для тренеров./Под общей редакцией А.П.Лаптева и 
А.А.Сучилина. – М.:ФиС, 1983. – 254с. 
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ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЗА ТЕМОЮ: 

«МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ІГРОВИХ ВПРАВ З 
ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ» 

Рольова гра є своєрідною перевіркою знань слухачів з питань, розглянутих на 
лекційних та методичних заняттях за темою: «Тактична підготовка футболістів». 

Слухачі, котрі готуються взяти участь в грі, зобов’язані ретельно вивчити і 
проаналізувати питання тактичної підготовки футболістів.  

 
ВИХІДНІ ДАНІ: 

• Дитячо-юнацька чи аматорська футзальна команда/група футболістів; 
• Форми, методи і засоби тактичної підготовки футболістів; 
• Методи і засоби навчання тактичним діям згідно з отриманим завданням; 
• Методика побудови спеціальних та ігрових вправ, враховуючи період навчання від фази 
«вміння» до фази «динамічний стереотип»; 
• Рекомендована література. 
 

ЗАВДАННЯ: 
• Визначити використання тактичної дії у грі; 
• Зробити аналіз виконання даної тактичної дії ; 
• Розробити спеціальну/ігрову вправу, що сприяє навчанню тактичним діям відповідно 
фази навчання; 
• Визначити послідовність виконання вправ;  
• Визначити ефективність вправи щодо рішення поставленого завдання. 
 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 
даної гри найбільш відповідальний, тому що від того, як змодельовані вправи, відповідно 
до визначеної фази навчання, залежить успіх проведення гри. 

Слухачі повинні самостійно, до початку рольової гри, за отриманим завданням з 
тактичної підготовки розробити підвідні і основні вправи, що будуть застосовані в 
навчальному процесі, зобразивши їх схемою на спеціальному бланку (додаток 1). 

 
НА ІГРОВОМУ ЕТАПІ 

трійка слухачів по черзі виконують роль тренера і демонструють на макеті футзального 
майданчику розроблені вправи щодо визначених тактичних дій за отриманим завданням,  
наприклад: 
1. Ознайомити з груповими тактичними діями під час виконання комбінації «стінка»;  
2. Навчити груповим тактичним діям під час виконання комбінації «стінка»; 
3. Закріпити групові тактичні дії під час виконання комбінації «стінка».  
 

Під час виступу першого слухача, два інші – опоненти, які по ходу доповіді 
записують свої заперечення і пропозиції та по її завершенні, обговорюють, висловлюють 
зауваження і вносять поправки. Решта слухачів – глядачі. Вони також можуть брати 
участь в обговоренні суджень, як доповідача, так і опонентів, щодо характеристики та 
змісту розроблених вправ. 
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Після виступу першого слухача підготовлені вправи послідовно демонструють два інші 
слухачі. Відведений час на одну доповідь до 5 хвилин.  

 

 

НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
підводяться підсумки проведеної рольової гри. Викладач робить аналіз і виносить на 
обговорення слухачів запропоновані зауваження, відмічає ефективність 
продемонстрованих вправ їх позитивні та негативні сторони. Після цього інші три слухачі, 
за отриманим завданням демонструють та обговорюють розроблені вправи з тактичної 
підготовки 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ З 

ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ 
 

1. Ознайомити з індивідуальними тактичними діями під час виконання «відкривання». 
2. Навчити індивідуальним тактичним діям під час виконання «відкривання». 
3. Закріпити індивідуальні тактичні дії під час виконання «відкривання». 
4. Ознайомити з індивідуальними тактичними діями під час виконання «закривання». 
5. Навчити індивідуальним тактичним діям під час виконання «закривання». 
6. Закріпити індивідуальні тактичні дії під час виконання «закривання». 
7. Ознайомити з груповими тактичними діями під час виконання комбінації «стінка». 
8. Навчити груповим тактичним діям під час виконання комбінації «стінка». 
9. Закріпити групові тактичні дії під час виконання комбінації «стінка».  
10. Ознайомити з груповими тактичними діями під час виконання комбінації 
«схрещування». 
11. Навчити груповим тактичним діям під час виконання комбінації «схрещування». 
12. Закріпити групові тактичні дії під час виконання комбінації «схрещування». 
13. Ознайомити з груповими тактичними діями під час виконання комбінації «пропуск 
м’яча». 
14. Навчити груповим тактичним діям під час виконання комбінації «пропуск м’яча». 
15. Закріпити групові тактичні дії під час виконання комбінації «пропуск м’яча». 
16. Ознайомити з груповими тактичними діями під час виконання комбінації «зміна 
місць». 
17. Навчити груповим тактичним діям під час виконання комбінації «зміна місць». 
18. Закріпити групові тактичні дії під час виконання комбінації «зміна місць». 
19. Ознайомити з груповими тактичними діїями під час виконання протидії комбінації 
«стінка». 
20. Навчити груповим тактичним діїям під час виконання протидії комбінації «стінка». 
21. Закріпити групові тактичні дії під час виконання протидії комбінації «стінка». 
22. Ознайомити з груповими тактичними діїями під час виконання протидії комбінації 
«зміна місць». 
23. Навчити груповим тактичним діїям під час виконання протидії комбінації «зміна 
місць». 
24. Закріпити групові тактичні дії під час виконання протидії комбінації «зміна місць». 
25. Ознайомити з груповими тактичними діїями під час виконання протидії комбінації 
«схрещування». 
26. Навчити груповим тактичним діїям під час виконання протидії комбінації 
«схрещування». 
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27. Закріпити групові тактичні дії під час виконання протидії комбінації «схрещування». 
28. Ознайомити з груповими тактичними діїями під час виконання протидії комбінації 
«пропуск м’яча». 
29. Навчити груповим тактичним діїям під час виконання протидії комбінації «пропуск 
м’яча». 
30. Закріпити групові тактичні дії під час виконання протидії комбінації «пропуск м’яча». 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФУТБОЛІСТІВ: 
 

1. Андреев С.Р. Мини-футбол: Методическое пособие / С.Н.Андреев, В.С.Левин. Липецк: 
Арес, 2004. – 496с. 

2. Байрачий О.В. Фізичне виховання. Міні-футбол: практикум для студентів усіх 
спеціальностей / О.В.Байрачий, Є.М.Петренко, В.М.Тимошкін – Київ.:НАУ, 2014 – 52с. 

3. Вихров К.Л. Футбол в школе. Учебно-методическое пособие / К.Л. Вихров. – Киев: 
Комби Лтд, 2002.  
 
4. Губа В.П. Теорияи методика мини-футбола (футзала): учебник / В.П. Губа. – М.: Спорт, 
2016. – 200 с.: ил. 
 
5. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов / М. Кук. – 2003. 

 

6. Левчук В.Е. Міні-футбол: вправи, ігри, стандарти. Методичний посібник: Л. Українські 
технології, 2006. – 116 с. 

 
7. Лаптев А.П. Юный футболист / А.П. Лаптев, А.А. Сучилин // М.: Изд-во ФиС, 1983. – 
253 с. 
 
8. Монаков Г.В. Подготовка футболистов / Г.В. Монаков // М.: Изд-во ФиС, 2003.  
 
9. Николаев Д.С. Начальное обучение мини-футболу. Специализированные 
тренировочные программы: методические указания для специализации «Футбол»/Д.С. 
Николаев, В.П. Шальнов. – Ульяновск:УлГТУ, 2008.-41с. 
 
10. Футзал. Навчальна програма для дітячо-юнацьких спортивних шкіл. В.І. Воронова, 
В.І.Гончаренко, В.М. Дараган та ін. К. Республіканський науково-методичний кабінет 
Міністерства молоді та спорту України, 2015. – 111с.   
 
11. Юний футболист: Учебное пособие для тренеров./Под общей редакцией А.П.Лаптева и 
А.А.Сучилина. – М.:ФиС, 1983. – 254с. 
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ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЗА ТЕМОЮ: 

«МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ З ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ» 

Рольова гра – своєрідна перевірка знань слухачів з питань, розглянутих на 
лекційних та методичних заняттях з теми: «Фізична підготовка футболістів». 

Слухачі, котрі готуються взяти участь у грі, зобов’язані ретельно вивчити і 
проаналізувати питання щодо фізичної підготовки футболістів.  
 

ВИХІДНІ ДАНІ: 
• Дитячо-юнацька чи аматорська футзальна команда/група футболістів; 
• Форми і методи розвитку рухових якостей; 
• Засоби розвитку визначеної рухової якості, згідно з отриманим завданням. 
• Рекомендована література.  

 
ЗАВДАННЯ: 

• Визначити значення даної рухової якості у змагальній діяльності; 
• Розробити вправи, що сприяють розвитку рухової якості згідно з отриманим завданням; 
• Визначити ефективність вправи щодо рішення поставленого завдання.  
 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 
рольової гри найбільш відповідальний, тому що від того, як змодельовані вправи, 
відповідно до розвитку рухових якостей, залежить успіх проведення гри. 

Слухачі повинні самостійно, до початку рольової гри, згідно з отриманим 
завданням розробити вправи, що будуть застосовані в навчальному процесі, зобразивши їх 
схемою на спеціальному бланку (додаток 1).  

 
НА ІГРОВОМУ ЕТАПІ 

один із слухачів виконує роль тренера і демонструє на макеті футзального майданчику 
розроблену вправу згідно з отриманим завданням з фізичної підготовки, наприклад: 
«Сприяти розвитку швидкості реагування». Решта слухачів – опоненти, які по ходу 
доповіді записують свої заперечення і пропозиції. Відведений час на доповідь до 5 
хвилин.  
 

НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
підводяться підсумки проведеної рольової гри. Викладач робить аналіз і виносить на 
обговорення слухачів запропоновані зауваження, характеризує зміст розробленої вправи, 
відмічає ефективність продемонстрованих вправ, їх позитивні та негативні сторони. Після 
цього інший слухач демонструє підготовлену вправу з фізичної підготовки тощо.  
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РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ З 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ 

1. Сприяти розвитку швидкості футболістів 10-11 років. 
2. Сприяти розвитку швидкості футболістів 11-12 років.  
3. Сприяти розвитку швидкості футболістів 12-13 років.  
4. Сприяти розвитку гнучкості футболістів 6-7 років.  
5. Сприяти розвитку гнучкості футболістів 11-12 років.  
6. Сприяти розвитку гнучкості футболістів 12-13 років.  
7. Сприяти розвитку гнучкості футболістів 13-14 років.  
8. Сприяти розвитку гнучкості футболістів 14-15 років.  
9. Сприяти розвитку сили футболістів 13-14 років. 
10. Сприяти розвитку сили футболістів 14-15 років. 
11. Сприяти розвитку сили футболістів 15-16 років.  
12. Сприяти розвитку сили футболістів 16-17 років. 
13. Сприяти розвитку координації футболістів 8-9 років.  
14. Сприяти розвитку координації футболістів 10-11 років. 
15. Сприяти розвитку швидкісної витривалості футболістів 14-15 років. 
16. Сприяти розвитку швидкісної витривалості футболістів 15-16 років. 
17. Сприяти розвитку швидкісної витривалості футболістів 16-17 років. 
18. Сприяти розвитку витривалості футболістів 15-16 років.  
19. Сприяти розвитку витривалості футболістів 16-17 років.  
20. Сприяти розвитку витривалості футболістів 17-18 років.  
21. Сприяти розвитку витривалості футболістів 18 років і старші.  
22. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 11-12 років.  
23. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 12-13 років.  
24. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 13-14 років.  
25. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 14-15 років. 
26. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 15-16 років. 
27. Сприяти розвитку швидкісно-силової підготовленості футболістів 16 років і старші. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЩОДО ТІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФУТБОЛІСТІВ: 
 

1. Андреев С.Р. Мини-футбол: Методическое пособие / С.Н.Андреев, В.С.Левин. Липецк: 
Арес, 2004. – 496с. 

2. Байрачий О.В. Фізичне виховання. Міні-футбол: практикум для студентів усіх 
спеціальностей / О.В.Байрачий, Є.М.Петренко, В.М.Тимошкін – Київ.:НАУ, 2014 – 52с. 

3. Вихров К.Л. Футбол в школе. Учебно-методическое пособие / К.Л. Вихров. – Киев: 
Комби Лтд, 2002.  
 
4. Вихров К. Физическая подготовка юных футболистов / К. Вихров. – Киев, 2000. 
 
5. Вихров К.Л. Разминка футболистов: методическое пособие / К.Л. Вихров, А.В. 
Дулибский. – К.: Федерация футбола Украины, Комби  ЛТД, 2005-192с. 
 
6. Годик М.А. Физическая подготовка / М.А. Годик. – М.: «Человек», 2009. – 272 с. 
 
7. Губа В.П. Теорияи и методика мини-футбола (футзала): учебник / В.П. Губа. – М.: 
Спорт, 2016. – 200с.: ил. 
 
8. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов / М. Кук. – 2003. 

9. Левчук В.Е. Міні-футбол: вправи, ігри, стандарти. Методичний посібник: Л. Українські 
технології, 2006. – 116 с. 

10. Лях В.. Координационная тренировка в футболе / В. Лях, З. Витковски. – Изд-во 
«Советский спорт», 2010. – 215 с 

 
11. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, 
К.С. Сарсания. – М.: «ТВТ Дивизион», 2004. – 192 с.  

12.Тюленков С.Ю. Футбол в зале: система подготовки. М.: Терра-Спорт, 2000.-86с. 
 
 
13. Футзал. Навчальна програма для дітячо-юнацьких спортивних шкіл. В.І. Воронова, 
В.І.Гончаренко, В.М. Дараган та ін. К. Республіканський науково-методичний кабінет 
Міністерства молоді та спорту України, 2015. – 111с.   
 

26 

 



14. Юний футболист: Учебное пособие для тренеров./Под общей редакцией А.П.Лаптева и 
А.А.Сучилина. – М.:ФиС, 1983. – 254с. 
 
 

 
ВИМОГИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ 

(ТЕСТ-ЗАНЯТТЯ) ЗА ТЕМОЮ: «МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ТА ІГРОВИХ ВПРАВ З ТЕХНІЧНОЇ/ТАКТИЧНОЇ/ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ» 
 

Складання практичного іспиту (далі тест-заняття) – це перевірка знань слухачів на 
практиці з питань, засвоєних на лекційних, методичних і практичних заняттях за темами: 
«технічна, тактична і фізична підготовка футболістів». 

Слухачі, що готуються до його складання, зобов’язані провести рольову гру з 
технічної, тактичної і фізичної підготовки футболістів. 

Тест-заняття може проводитись, як із залученням демонстраційної групи, так і з 
групою слухачів. 

На підготовчому етапі визначається список завдань за видами підготовки. Потім 
ці завдання вносяться у спеціальні бланки (додаток 2), які мають бути пронумеровані і 
розподілені між слухачами. 

Слухач повинен самостійно, до початку складання тест-заняття, за отриманим 
завданням розробити спеціальну або ігрову вправу, яка буде застосовуватись в 
навчальному процесі, відобразивши її схематично на спеціальному бланку і перед 
проведенням надати його інструкторам. 

Методика побудови спеціальних засобів повинна включати наступні фази 
навчання: «ознайомити»; «навчити»; «закріпити».  

На основному етапі, один із слухачів виконує роль тренера і представляє 
розроблені вправи, а інший слухач, якого він вибирає зі складу групи, в ролі його 
асистента. Інші слухачі складають групу футболістів, які виконують вправи, якщо немає 
можливості залучити демонстраційну групу.  

На виконання завдання відводиться 8-10 хвилин, після чого розроблені вправи 
представляє інший слухач і т.д.  

Два кваліфікованих викладача (інструктора) проводять оцінювання слухачів. 
Оцінювання проводиться з кожного розділу протоколу (додаток 5), за п’ятибальною 
шкалою. 

Розділи протоколу: 
1. Пояснення завдання заняття (сформулювати завдання, пояснити деталі, 

враховуючи фазу навчання).  
2. Організація та методика виконання вправи (підібрати засоби для ефективного 

вирішення поставленого завдання, підготувати місце проведення заняття та організувати 
групу).  

3. Демонстрація вправи (показати, як виконувати вправу і домагатися 
правильного її виконання, ефективно керувати процесом, дотримуючись методики 
навчання).  

4. Виправлення помилок у виконанні (вносити корективи, роблячи акцент на 
правильному виконанні, зупинити виконання і показати, як необхідно зробити).  

5. Активність (бути в хорошому фізичному стані, займати правильну позицію і 
толерантно давати вказівки).  

6. Конспект завдання (відобразити вправу схемою, викласти послідовність її 
виконання і відмітити організаційно-методичні аспекти).  
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На завершальному етапі підводяться підсумки складання тест-заняття. Сума, 
виставлених оцінок за розділами протоколу ділиться на шість, а отриманий результат є 
загальною оцінкою складання тест-заняття. 

Протокол підписується інструкторами. Бланки завдань і протоколи з оцінками тест-
заняття надаються відповідальному за навчання в регіональній федерації футболу. 

Відповідальний за навчання, на підставі наданих протоколів заповнює відомості 
оцінок складання практичного іспиту та підписує їх. Внесені до відомостей оцінки 
округляються до цілого числа. 

У випадку, якщо оцінка за одним розділом протоколу або загальна оцінка тест-
заняття складає менше 3-х балів, його необхідно перездати. 

 
Приклад оцінювання слухача при складанні практичного іспиту 

( тест-заняття) 
1. Пояснення завдання заняття       5 
2. Організація та методика виконання вправи    4 
3. Демонстрація вправи       4 
4. Виправлення помилок у виконанні     3 
5. Активність         3 
6. Конспект завдання       4 

 
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА          23:6=3,8 (4) 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ: 
 
1. Місце і значення футзалу в системі фізичного виховання.  
 
2. Соціальна суть футзалу.  
 
3. Професійні вимоги до тренера з футзалу рівня «С».  
 
4. Характеристика технічної підготовки у футзалі.  
 
5. Характеристика тактичної підготовки у футзалі.  
 
6. Характеристика фізичної підготовки футболістів з урахуванням сенситивних періодів.  
 
7. Характеристика інтегральної підготовки у футзалі.  
 
8. Характеристика теоретичної підготовки у футзалі.  
 
9. Характеристика психологічної підготовки у футзалі.  
 
10. Традиційні та активні методи навчання у футзалі.  
 
11. Застосування технічних засобів у навчанні та тренуванні футболістів.  
 
12. Характеристика етапів багаторічної підготовки футболістів.  
 
13. Характеристика документів перспективного планування у футзалі.  
 
14. Характеристика документів поточного планування у футзалі.  
 
15. Характеристика документів оперативного планування у футзалі.  
 
16. Періодизація навчально-тренувального процесу  в річному циклі підготовки 
футболістів.  
 
17. Історія розвитку правил гри у футзал.  
 
18. Система змагань.  
 
19. Характеристика систем розіграшу змагань у футзалі: кругової, з вибуванням і 
змішаної. 
 
20. Класифікація техніки гри у футзал.  
 
21. Характеристика техніки володіння м’ячем польового гравця. 
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22.  Характеристика техніки володіння м’ячем воротаря.  
 
23. Характеристика техніки пересувань у футзалі.  
 
24. Біомеханічний аналіз виконання технічних прийомів у футзалі.  
 
25. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу внутрішньою стороною 
стопи.  
 
26. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу внутрішньою частиною 
підйому.  
 
27. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу зовнішньою частиною 
підйому.  
 
28. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу середньою частиною 
підйому.  
 
29. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу головою.  
 
30. Техніка виконання та методика навчання відбору м’яча у футзалі.  
 
31. Техніка виконання та методика навчання фінтам у футзалі.  
 
32. Методичні особливості формування у футболістів технічних умінь і навичок.  
 
33. Особливості технічної підготовки футболістів різного ігрового амплуа.  
 
34. Стійкість техніки футболіста проти «збиваючих» чинників.  
 
35. Особливості технічної підготовки воротарів різних вікових групп.  
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ТЕСТ З ПРАВИЛ ГРИ У ФУТЗАЛ 
 

1. Чи повинні арбітри запитувати підтвердження готовності у воротарів, або будь-якого 
іншого гравця перед виконанням початкового удару? 
 

А) так                                б) ні 
 
2. Чи повинні арбітри визначати кількість гравців, що беруть участь у розіграші спірного 
м’яча? 

 
А) так                                б) ні 

 
3. Участь гравця однієї з команд є обов’язковою у розіграші спірного м’яча?  

 
А) так                                б) ні 

 
4. Чи зараховують арбітри гол, якщо після удару в одну зі стійок, або поперечину м’яч 
лопнув і проходить у ворота? 
  

А) так                                б) ні 
 

5. Чи може бути виконана заміна під час тайм-ауту? 
 

А) так                                б) ні 
 

6. Гравець, якого збираються замінити, відмовляється залишити ігровий майданчик. Чи 
може бути проведена заміна? 
 

А) так                                б) ні 
 
7. Чи може розпочатися матч, якщо у складі однієї з команд менше трьох гравців? 

 
А) так                                б) ні 

 
8. Чи може продовжуватись матч, якщо у складі однієї з команд, з різних причин, 
залишилося менше трьох гравців на майданчику?  

 
А) так                                б) ні 

 
9. Запасний гравець, одягнувши футболку під своїм номером, одного кольору с 
футболкою воротаря, під час матчу міняється місцями з воротарем. Чи повинні арбітри 
зупинити матч?  
 

А) так                                б) ні 
 

10. Запасний гравець виходить на ігровий майданчик не в зоні заміни своєї команди. Чи 
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повинні арбітри його попередити? 
 

А) так                                б) ні 
 

11. Чи зараховується гол, забитий безпосередньо з початкового удару? 
 

А) так                                б) ні 
 

12. Чи може бути змінена тривалість перерви між таймами? 
 

А) так                                б) ні 
 

13. Під час матчу м’яч відскакує від арбітра, який знаходиться в межах ігрового 
майданчика. Чи повинні арбітри зупинити гру?  
 

А) так                                б) ні 
 

14. Святкуючи забитий м’яч у ворота команди суперників, гравець знімає свою футболку, 
або натягує її на голову. Чи повинен він бути попереджений? 

 
А) так                                б) ні 

 
15. Після виконання удару м’яча безпосередньо з бокової лінії, м’яч потрапляє у власні 
ворота. Чи повинні арбітри зарахувати автогол?  

 
А) так                                б) ні 

 
16. М’яч потрапляє у ворота команди суперника безпосередньо після удару м’яча з 
бокової лінії. Чи повинні арбітри зарахувати гол? 

 
А) так                                б) ні 

 
17. Безпосередньо з кутового удару м’яч потрапляє у ворота команди суперника. Чи 
повинні арбітри зарахувати гол? 

 
А) так                                б) ні 

 
18. Чи може воротар виконувати кутовий удар? 

 
А) так                                б) ні 

 
19. Чи може воротар переміщатися по лінії воріт між стійками під час виконання 6-
метрового удару? 

 
А) так                                б) ні 

 
20. Безпосередньо зі штрафного удару м’яч забитий  у ворота власної команди. Чи варто 
арбітрам зарахувати автогол? 

 
А) так                                б) ні 
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З двадцяти ситуацій складається чотири варіанти по п'ять запитань у кожному: 
 

Відмінно – 5 правильних відповідей; 
Добре – 4 правильні відповіді; 

Задовільно -  3 правильні відповіді; 
Незадовільно – дві і менше правильних відповідей. 

 
 

 ПЕРЕЛІК ЄКЗАМІНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ: 
 

1. Професійні вимоги до тренерів з футзалу рівня «С».   
2. Структура особистості тренера. Комплекс вимог до особистості тренера з 

футзалу.   
3. Актуальні питання розвитку футзалу.   
4. Види підготовки у футзалі та їх характеристика.   
5. Поняття про управління тренувальним процесом футболістів.   
6. Особливості управління командою у футзалі.   
7. Стилі управління командою у футзалі.   
8. Навчання у футзалі як педагогічний процес. Мета і завдання навчання.   
9. Загальна характеристика методів навчання у футзалі.   
10. Традиційні та активні методи навчання у футзалі.   
11. Форма побудови навчально-тренувального заняття у футзалі і особливості його 

проведення.   
12. Характеристика комплексного і тематичного заняття.   
13. Застосування технічних засобів у навчанні та тренуванні.   
14. Характеристика етапів багаторічної підготовки футболістів.   
15. Роль і значення планування як основи управління процесом тренування.   
16. Характеристика документів перспективного планування.   
17. Характеристика документів поточного планування.   
18. Характеристика документів оперативного планування.   
19. Періодизація навчально-тренувального процесу в річному циклі підготовки 

футболістів.   
20. Зміст лікарського контролю. Медичне забезпечення футзальних команд на 

тренуваннях і в іграх.   
21. Травми у футзалі. Перша допомога при травмах. Профілактика травматизму. 
22. Особиста гігієна. Гігієнічні вимоги, які пред’являються до місць занять футзалом. 
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Гігієна харчування.   
23. Особливості проведення теоретичних занять з навчання футболістів правилам гри у 

футзал.   
24. Система змагань у дитячо-юнацькому і масовому футзалі України.   
25. Види, характеристика і планування змагань у футзалі. Системи розіграшу: 

кругова, з вибуванням, змішана.   
26. Документи, необхідні для проведення змагань у футзалі.   
27. Особливості підготовки футболістів різної кваліфікації та віку.   
28. Установка перед іграми і розбір проведених ігор.   
29. Поняття про психіку. Вікові закономірності психології підготовки футболістів.   
30. Психологія переможця, сміливість, рішучість, уміння долати труднощі, повага до 

суперника та арбітрів.   
31. Безпосередня психологічна підготовка футболістів до матчу.   
32. Поняття та види комплексного контролю.   
33. Методичні особливості проведення медико-біологічного контролю.   
34. Методичні особливості проведення психологічного контролю.   
35. Контроль рівня фізичної підготовленості футболістів.   
36. Контроль рівня технічної підготовленості футболістів.   
37. Контроль ігрової діяльності футболістів.   
38. Теоретичні основи відбору. Критерії відбору та спортивна орієнтація.   
39. Структура і організація відбору футболістів.    
40. Класифікація техніки гри у футзал.   
41. Техніка володіння м’ячем польового гравця (удари, зупинки, ведення, фінти та 

відбори м’яча).  
42. Техніка володіння м’ячем воротаря (ловля, відбивання, переводи і кидки м’яча).   
43. Техніка пересування у футзалі (біг, стрибки, зупинки і повороти).   
44. Біомеханічний аналіз виконання технічних прийомів.   
45. Методичні особливості формування у футболістів технічних умінь і навичок.   
46. Критерії ефективності та надійності техніки. Стійкість техніки проти «збиваючих» 

чинників.   
47. Умови виконання технічних прийомів в ігрових ситуаціях: простих, ускладнених і 

складних.   
48. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу внутрішньою стороною 

стопи.   
49. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу внутрішньою частиною 

підйому.   
50. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу зовнішньою частиною 

34 

 



підйому.   
51. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу середньою частиною 

підйому.   
52. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу носком.   
53. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу п’ятою.   
54. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу головою.   
55. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча внутрішньою стороною 

стопи.   
56. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча внутрішньою частиною 

підйому.   
57. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча середньою частиною 

підйому.   
58. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча під підошву.   
59. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча стегном.   
60. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча грудьми.  
61. Техніка виконання та методика навчання зупинки м’яча головою.  
62. Техніка виконання та методика навчання фінту «з імітацією удару».   
63. Техніка виконання та методика навчання фінту «із зупинкою м’яча».   
64. Техніка виконання та методика навчання відбору м’яча у випаді.   
65. Техніка виконання та методика навчання введення м’яча з бокової лінії.   
66. Техніка виконання та методика навчання ловлі, відбивання і переводу м’яча 

воротарем.   
67. Класифікація тактики. Значення тактики та її взаємозв’язок з іншими видами 

підготовки футболістів.   
68. Еволюція тактичних систем у футзалі.   
69. Тактичні системи на сучасному етапі розвитку футзалу.   
70. Функціональні обов’язки футболістів різних ігрових амплуа.   
71. Характеристика тактичних знань, умінь і навичок.   
72. Тактичне мислення і його складові.   
73. Типові помилки при навчанні тактиці гри у футзал та методи їх виправлення.   
74. Методика навчання футболістів, які не володіють м’ячем, індивідуальним тактичним 

діям в атаці.   
75. Методика навчання футболістів, які володіють м’ячем, індивідуальним тактичним 

діям в атаці.   
76. Методика навчання індивідуальним тактичним діям в обороні проти футболістів, які 

не володіють м’ячем.   
77. Методика навчання індивідуальним тактичним діям в обороні проти футболістів, які 

володіють м’ячем.  
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78. Методика навчання футболістів груповим тактичним взаємодіям в атаці при 

виконанні комбінацій в парах.  
79. Методика навчання футболістів груповим тактичним взаємодіям в атаці при 

виконанні комбінацій в трійках.   
80. Методика навчання футболістів груповим тактичним взаємодіям при стандартних 

положеннях.   
81. Методика навчання футболістів груповим тактичним взаємодіям в обороні.   
82. Методика навчання футболістів груповим тактичним взаємодіям в обороні при 

стандартних положеннях.   
83. Методика навчання футболістів командним тактичним взаємодіям при швидкій атаці.   
84. Методика навчання футболістів командним тактичним взаємодіям при позиційній 

атаці.   
85. Методика навчання футболістів командним тактичним взаємодіям при персональній 

обороні.   
86. Методика навчання футболістів командним тактичним взаємодіям при зонній 

обороні.   
87. Методика навчання футболістів командним тактичним взаємодіям при комбінованій 

обороні.   
88. Мета, завдання і принципи фізичної підготовки футболістів.   
89. Фізична підготовка як складова частина інтегральної підготовки.   
90. Зміст і особливості загальної та спеціальної фізичної підготовки футболістів.   
91. Характеристика фізичних якостей футболістів: швидкості, сили, витривалості, 

гнучкості та спритності. Швидкісно-силові здібності футболістів.   
92. Сенситивні періоди і необхідність урахування їх особливостей при розвитку 

основних фізичних якостей футболістів.   
93. Значення і зміст розминки. Види розминок у футзалі.   
94. Застосування у тренуванні футболістів технічних засобів і тренажерів.  
 

95. Характеристика методів розвитку фізичних якостей футболістів. 
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16. Тюленков С.Ю. Футбол в зале: система підготовки /С.Ю.Тюленьков, А.А.Федоров. 
– М.:Терра-Спорт,2000.-86с. 

37 

 



17. Шамардин В.Н. Технология подготовки футбольной команды высшей 
квалификации. Монография. Днепропетровск. Инновация. 2012. – 302с. 

18. Футбол. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної 
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Додаток 1 

АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ  
 

РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
 

Рольова гра № 
 

Рівень вимог «С»-диплом ФФУ з футзалу 
 
Тема: Моделювання спеціальних та ігрових вправ з технічної/тактичної/фізичної 
підготовки. 
Завдання: 

№ 
п\п 

Зміст вправи Дозування Організаційно- 
методичні вказівки 

1.  5 хв.  
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Дата:                           _______________/_____________________ 
                                                                                                     /підпис/                  /ПІБ/ 
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Додаток 2 
АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ  

 
РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 

 
Завдання № 

 
Рівень вимог «С»-диплом ФФУ з футзалу 

 
Тема: Моделювання спеціальних та ігрових вправ з технічної/тактичної/фізичної 
підготовки. 
Завдання: 

№ 
п\п 

Зміст вправи Дозування Організаційно- 
методичні вказівки 

1.  8-10 хв.  

    

    

    

    

    

    

    

 
Дата:                           _______________/_____________________ 

          /підпис/                  /ПІБ/ 
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Додаток 3 

 
Приклад оформлення титульного аркуша контрольної роботи. 

Приклад: 
 

Регіональна асоціація футзалу 
 
 
 
 
 
 

Контрольна робота 
 
 
 

на тему: 
 
 

«Техніка виконання та методика навчання ударупо м’ячу 
середньою частиною підйому» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконав: Прізвище, ім’я та по батькові 
«С»-диплом ФФУ з футзалу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ-2017 
 

Кінець прикладу 
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ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ.Робота має бути виконана на комп’ютері. Текст друкується 
через 1,5 інтервалу на одній стороні стандартного аркуша А4 (210 х 297 мм.) з 
дотриманням наступних розмірів полів: верхнє - 20, праве - 15, ліве - 30, нижнє - 20. 
Шрифт - Звичайний,Times New Roman. Розмір шрифту - 14. 

 
Номери сторінок вказуються у верхньому правому кутку листа без крапок і 

літерних знаків. Кожна сторінка має бути пронумерована. Першим вважається титульний 
аркуш, другий, - зміст і так далі. Перший лист роботи не нумерується. 

 
Римськими цифрами позначається номер розділу. Номер підрозділів позначається 

арабськими цифрами. Назви розділів слід друкувати великими буквами, жирним шрифтом 
і розташовувати по центру сторінки.  

 
Назви розділів і підрозділів, займаючі декілька рядків, друкуються через 1 інтервал. 

Між назвою розділу і підрозділу повинно бути 1,5 інтервалу. Між назвою розділу, 
підрозділів і текстом мають бути 3 інтервали. 
 

У кінці назви розділу або підрозділу крапки не ставляться.  
 

Приклад змісту контрольної роботи (обсяг 8-10 сторінок): 
 

Приклад 
ЗМІСТ 

 
І. ВСТУП (актуальність, мета і завдання роботи, теоретична і практична значущість 
роботи) 
......................................................................................................................................................1-2 
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 
......................................................................................................................................................5-6 
1.  
2.  
 
ІІІ. ВИСНОВКИ............................................................................................................................... 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................................................. 
 
ДОДАТКИ........................................................................................................................................ 
 

Кінець прикладу 
 
 

У «ВСТУПІ» контрольної роботи мають бути представлені:  
 

• актуальність;  
• мета роботи;  
• завдання роботи;  
• теоретична значущість;  
• практична значущість.  
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Кожен пункт вступу розпочинається з нового абзацу словами (виділеним жирним 
шрифтом) - актуальність теми, мета роботи, завдання роботи, практична і теоретична 
значущість теми. Обсяг 1-2 сторінки. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ.Судити про актуальність слід по 

можливості і необхідності практичного застосування результатів наукових досліджень в 
області спортивного тренування.  
 

МЕТА РОБОТИ. Виходячи з теми роботи, її об’єкту і предмета, визначаються 
мета і завдання дослідження. Мета формулюється коротко і в смисловому відношенні 
виражає кінцевий результат досліджень.  
 

ЗАВДАННЯ РОБОТИ. Визначивши мету роботи, можна сформулювати завдання, 
які необхідно вирішити в ході дослідницької роботи. Таких завдань може бути 2-3.  
 

Завдання мають бути сформульовані чітко і лаконічно. Як правило, кожне завдання 
формулюється у вигляді доручення: «Вивчити...»; «Розробити...»; «Виявити...»; 
«Встановити...»; «Обгрунтувати...»; «Визначити...»; «Перевірити...» і тому подібне.  

 
ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ.Визначає можливі перспективи використання 

отриманих результатів для вирішення проблем методики навчання основам техніки гри у 
футбол.  
 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ. Сенс кожної роботи полягає в можливості її 
використання на практиці. Слухач повинен показати: як і де, в яких умовах можливе 
використання методів, що вивчаються, і програм.  
 

У розділі«ОСНОВНА ЧАСТИНА» аналізуються основні питання щодо обраної 
теми. Обсяг 5-6 сторінок. Матеріал повинен викладатися в логічній послідовності. 
Наприклад, якщо тема контрольної роботи: «Техніка виконання і методика навчання 
технічному прийому», то основний текст може бути  
викладений в такій послідовності: 
  
• значення цього прийому для змагальної діяльності футболістів і характерні моменти 
його застосування у грі; 
 
• техніка виконання і біомеханічний аналіз прийому; 
 
• методика навчання цьому прийому; 
 
• методика контролю при навчанні цьому прийому.  
 

Усі посилання на авторів друкарських робіт треба вказувати за текстом (у кінці 
пропозицій) в квадратних дужках, відповідно до порядкового номера в списку. 
 

Приклад:  
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«Майстерне володіння технікою – невід’ємна частина усебічної підготовки і 
гармонійного розвитку футболістів [4]».  

 
Кінець прикладу  

У завершальній частині формулюються «ВИСНОВКИ» відносно змісту основного 
тексту, вказуються можливі шляхи реалізації теоретичних положень в практиці футболу. 
Обсяг до однієї сторінки.   

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Список літератури є переліком використаної літератури в алфавітному порядку з 
повним бібліографічним описом джерел. При цьому в цей список включається тільки та 
література, на яку були зроблені посилання в тексті роботи.  
 
Кількість літературних джерел контрольної роботи не менше 10. 
 
 
 

Правила оформлення списку літератури. 
Приклад  

 
 

Список використаної літератури 
 

1. Базилевич О.П. Організація гри при підготовці футболістів високої кваліфікації : метод. 
посібник / О.П. Базилевич. - К.: Український письменник, 2011. - 71 с. 
 
2. Верхошанский Ю.В. Теорія і методологія спортивної підготовки : блокова система 
тренування спортсменів високого класу / Ю.В. Верхошанский // Теорія і практика 
фізичної культуры.- 2005. - No4. - С. 2-14. 
 
3. Губа В.П. Виміри і обчислення в спортивно-педагогічній практиці: навчальний 
посібник; переизд. і доп. / В.П. Губа, М.П. Шестаков, Н.В. Бубнов, М.П. Борисенков. - М.: 
ФиС, 2006. - 250 с.  

 
Кінець прикладу  

 
 
 

ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ 
 

В розділ «ДОДАТКИ» можуть бути включені практичні рекомендації щодо 
застосуванню вправ, методики тренування, тестування, тощо. 

 
Кожний новий додаток розміщується на окремому листі, і позначаються буквами: 

А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Д, Л, М, Н і так далі (окрім букв: Е, Е, І, Й, О, Э, Ю, Ч, Я). Окрім 
позначення буквою, кожний додаток повинен мати свою назву.  

 
 

Приклад  
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК А  

 
Вправи з м’ячем і комплекси допоміжних ігор для навчання техніці гри у футзалі. 

 
Кінець прикладу  

Додаток 4 
 

АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ 
 

РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
 

ПЛАН КОНСПЕКТ 
 

Навчально-тренувального заняття No_____                                                               
«__»_________20 ___р. 
Команда __________________ Вік_____ років Кількість тих, хто займається________чол. 
Група __________________________________ 
Місце проведення:___________________________________ Час заняття: _________хвилин 
Інвентар: _____________________________________________________________________ 
Спрямованість:_______________________Величинанавантаження:____________________ 
 
Завдання: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 

№ п\п Зміст заняття Дозування 

(хв.) 

Організаційно- методичні вказівки 

 І. Підготовкча частина:   

1    

2    

3    

 ІІ. Основна частина   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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 ІІІ. Заключна частина   

1    

2    

3    

 

 
 
Дата:                           _______________/_____________________ 
                                                                                                                    /підпис/                  /ПІБ/ 
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Додаток 5 
 

Протокол № 
Складання практичного іспиту (тест-заняття) на рівні «С»-диплому з футзалу  

(№ групи) 
 

Тема: технічна/тактична/фізична підготовка 
 

 
 

 Оцінка по кожному розділу виставляється за п'ятибальною шкалою.  
 
 
 
 
Дата   Інструктор________________ ___________________________________ 
         /підпис/                                               /ПІБ, звання, посада/ 
 
 
 

Інструктор________________ ___________________________________ 
         /підпис/                                                /ПІБ, звання, посада/ 
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Стаття 1 
 

                                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Інструкція про порядок реалізації затвердженої Виконавчим комітетом 

ФФУ (далі – Виконком) програми «С»-диплом ФФУ з футзалу (далі - Програма 

«С») з навчання тренерів в регіональних асоціаціях футзалу (далі - Інструкція) 

розроблена відповідно до вимог Хартії масового футболу УЄФА та Тренерської 

конвенції УЄФА (редакція 2015 року) щодо взаємного визнання тренерських 

кваліфікацій та є її невід’ємною частиною. 

2. Дана Інструкція визначає порядок прийому та навчання, організацію 

навчального процесу, права та обов’язки слухачів, а також умови видачі дипломів 

і тренерських ліцензій. 

3. «С»-диплом підтверджує проходження слухачами навчання за програмою,  

затвердженою Виконкомом.  

       4. Для подовження терміну дії ліцензії тренер, що має «С»-диплом ФФУ з 

футзалу, один раз в три роки повинен пройти курси підвищення кваліфікації (не 

менше 15 годин). 

       5. Тренерська ліцензія «С» надає право працювати тренером на всіх рівнях 

аматорського та дитячо-юнацького футзалу, з урахуванням вимог національного 

законодавства.                                                                                                              

       6. Загальне керівництво реалізацією Програми здійснює Директор 

Департаменту розвитку ФФУ.                                                                                                                                                                                       

7. Рішення про проведення курсів в конкретному регіоні приймається на 

підставі відповідного подання АФУ в Департамент розвитку ФФУ. Організацію і 

проведення курсів за Програмою на місцях здійснює відповідальний за навчання в 

регіональній асоціації футзалу, який призначається рішенням керівника АФУ.     

8. Контроль процесу навчання за Програмою здійснюють фахівець АФУ та 

фахівець, призначений відповідним розпорядженням Генерального секретаря 

ФФУ, який очолює цей напрямок роботи в ФФУ.                                                                     
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Стаття 2 

                              ПОРЯДОК ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ 

1. Кандидатом для навчання на курсах за Програмою може бути громадянин 

України та іноземної держави, що володіє українською або російською мовою.  

2.  Кандидати віком від 18 років мають відповідати одному з таких критеріїв: 

а) досвід виступу в професіональних футзальних командах;  

б) досвід виступу за дитячо-юнацькі та аматорські футзальні команди; 

в) мати диплом про закінчення вищого або середнього навчального  

закладу; 

г) мати стаж тренерської роботи у футзалі не менше одного року.  

д) навчатись на старших курсах профільних кафедр вищих навчальних 

закладів за програмою «Бакалавр» (де є спеціалізація «Футзал») 

3. Для зарахування на курси кандидату на навчання потрібно надати до 

регіональної асоціації футзалу наступні документи: 

а) заяву від кандидата (додаток 1);  

б) направлення від ФК або ДЮФЗ (за наявності); 

в) особову картку (додаток 2); 

г) ксерокопію паспорту (сторінки з відмітками); 

д) ксерокопію диплому про освіту, студенти – довідка з навчального  

закладу про проходження навчання;                                                                                                                                                                 

е) медичну довідку про стан здоров’я та дозвіл лікаря щодо виконання 

фізичних вправ з навантаженням;                                                                                                                                                           

             є) довідку з місця роботи (за наявності); 

ж) завірену копію трудової книжки (за наявності); 

з) кольорову фотографію 2х3 см.; 

и) ксерокопію ідентифікаційного коду; 
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 4. До розгляду приймається тільки повний пакет документів, вказаних у п.3, 

на кожного кандидата заводиться особова справа, з зазначенням основних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

анкетних даних.                                                                                                                                                                          

5. Облік і зберігання особових справ ведеться відповідно до правил 

діловодства і забезпечення конфіденційності. 

6. Термін зберігання особових справ 5 років. 

       7. Кандидат, який відповідає одному з зазначених критеріїв у п.2, 

допускається до співбесіди. 

        8. Співбесіду проводить приймальна комісія регіональної асоціації футзалу 

(далі - приймальна комісія). 

        9. Склад приймальної комісії затверджується щорічно до 31 грудня 

відповідним розпорядженням керівника регіональної асоціації футзалу. 

      10. Рішення приймальної комісії за підсумками співбесіди оголошується 

кандидатові відразу ж після засідання або спрямовується йому у письмовій формі 

впродовж 3-х днів (поштою, по електронній пошті, факсом).                                                                                                                                                                              

      11. При позитивному рішенні приймальної комісії кандидат укладає з 

регіональною асоціацією футзалу договір і здійснює оплату за навчання не 

пізніше семи днів до початку занять, перерахувавши грошовий внесок у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги на її банківський рахунок. 

      12. Вартість навчання обґрунтовується відповідними економічними  

розрахунками. 

      13. Кошторис витрат складається відповідальним за навчання, підписується 

бухгалтером та затверджується керівником регіональної асоціації футзалу.  

      14. Зарахування на курси здійснюється наказом керівника регіональної  

асоціації футзалу за умови надання кандидатом документу, що підтверджує плату 

за навчання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Стаття 3 

                             ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ 

1. Слухачем є особа, зарахована на курси з навчання тренерів за Програмою.                                                                                                                                                                      

2. Слухачі мають право:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

а) отримувати знання відповідно до Програми;                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                           

б) відвідувати усі види занять відповідно до графіку навчального процесу; 

в) отримувати учбово-методичні матеріали (якщо передбачено кошторисом); 

г) отримувати канцтовари (якщо передбачено кошторисом). 

3. Слухачі зобов’язані:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

а) відвідувати усі види занять відповідно до Програми  і виконувати у    

         встановлені терміни передбачені завдання; 

б) дотримуватися дисципліни; 

в) берегти майно і технічні засоби навчання, нести в установленому  

порядку матеріальну відповідальність за його псування. 

4. Слухач може бути відрахований: 

а) за власним бажанням; 

б) при пропуску більше 10% навчальних занять; 

в) за неуспішність; 

г) за аморальний проступок; 

д) за появу на заняттях у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

5. Відрахування здійснюється на підставі наказу керівника регіональної 

асоціації футзалу за поданням відповідального за навчання. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Стаття 4 

                       ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Навчання за Програмою проводиться в регіональних асоціаціях  

футзалу із залученням місцевих фахівців і фахівців зі складу лекторської групи 

ФФУ з футзалу, погодженої Президією АФУ та затвердженої Виконкомом. 

6 
 



2. Рішення про проведення навчання за Програмою приймається  

Президією АФУ спільно з Департаментом розвитку ФФУ.  

3. Теоретичні і практичні заняття проходять в регіональному центрі навчання 

тренерів з відповідною інфраструктурою (приміщення для теоретичних занять, 

футзальний майданчик та інвентар) і технічним обладнанням. 

       4. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до  

Програми.  

             5. Порядок проведення навчання визначається Інструкцією. 

        6. Навчання слухачів здійснюється у формі проведення курсів, що  

складаються з 3-х сесій (86 годин).                                                                                                                                                                                            

       7. Сесії проводяться в терміни, вказані в розкладі занять, які затверджуються 

керівником регіональної асоціації футзалу спільно з фахівцем АФУ. 

8. Навчання слухачів відбувається у формі лекцій, методичних, практичних 

занять, круглих столів, рольових ігор, навчальної практики тощо. 

9. Кількість слухачів в навчальних групах складає від 12 до 25 осіб. 

      10. Відповідальний за навчання в регіональній асоціації футзалу повинен до 

початку курсів надати у ФФУ та АФУ наступні документи:  

а)  наказ керівника регіональної асоціації футзалу на зарахування  

слухачів на навчання (додаток 3); 

б) заповнений бланк обліку слухачів (документ Excel) 

в)  склад лекторської групи, затверджений Виконавчим комітетом  

регіональної асоціації футзалу (додаток 4); 

г)  розклад занять за сесіями, затверджений керівником регіональної  

асоціації футзалу (додаток 6).  

     11. При наданні до ФФУ та АФУ повного пакету документів, вказаних у п.10, 

може розпочатись навчання.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     12. Рівень знань оцінюється за 5-бальною шкалою. 
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     13. Студентам-випускникам профільних (випускних) кафедр вищих навчальних 

закладів, де готують тренерів з видів спорту, які отримали диплом бакалавра, 

спеціаліста або магістра, надається право отримання «С»-диплому ФФУ з футзалу, 

за умови виконання вимог щодо організації навчальної групи згідно Інструкції та 

Програми, із залученням в якості голови екзаменаційної комісії для атестації 

студентів представника ФФУ. Ця умова діє на підставі договору, погодженого з 

регіональною федерацією футболу і укладеного між регіональною асоціацією 

футзалу і вищим навчальним закладом, які територіально відносяться до однієї 

області. 

14. Наказ про відрахування слухачів, які не виконали встановлені вимоги 

Програми до початку теоретичного іспиту, видає керівник регіональної асоціації 

футзалу або вищого навчального закладу. 

15. Склад екзаменаційної комісії затверджується керівником АФУ за 

поданням керівника регіональної асоціації футзалу. 

16. Слухачам, які не виконали встановлені вимоги Програми (не захистили 

контрольну роботу, не склали теоретичний і практичний іспит (тест-заняття), 

рольові ігри та ін.), за узгодженням з відповідальним за навчання у регіональній 

асоціації футзалу, призначається повторна атестація. 

17. Повторна атестація (повторні рецензії контрольних робіт, складання 

план-конспектів, проведення рольових ігор, навчальної практики за видами 

підготовки і практичного іспиту (тест-заняття), захисту контрольних робіт) 

проводиться за рахунок слухачів, які їх не виконали, згідно із затвердженим 

кошторисом. 

18. При незадовільному проходженні повторної атестації, слухачу потрібно 

вивчити дисципліни, що залишились, з наступною групою та виконати вимоги 

Програми. 

19. Слухачам, які пройшли повний курс навчання і виконали вимоги 

Програми, але не склали теоретичний іспит, за узгодженням з Департаментом 
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розвитку ФФУ та АФУ, призначається повторна атестація. Таким слухачам може 

надаватись не більше двох спроб пройти оцінювання.  

20. Керівник регіональної асоціації футзалу визначає терміни проведення 

повторного теоретичного іспиту відповідним розпорядженням. 

21. При незадовільному оцінюванні у другій спробі, слухач повинен пройти 

повний курс навчання, але їх термін не може перевищувати 2 роки після першої 

невдачі. 

                                                                                                   

Стаття 5 

ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ 

1. Іспит проводиться за білетами, затвердженими Директором департаменту 

розвитку ФФУ. 

2. Представник ФФУ отримує екзаменаційні білети у Федерації футболу 

України і в день проведення теоретичного іспиту надає їх комісії з проведення 

атестації. 

3. Під час теоретичного іспиту представник ФФУ очолює екзаменаційну 

комісію та до його початку перевіряє наявність документів на кожного слухача, 

що підтверджують виконання ним навчальних вимог Програми. У разі 

невідповідності відсторонює його від атестації. 

4. Наказ про допуск слухачів до складання теоретичного іспиту видає 

керівник регіональної асоціації футзалу на підставі документів, що засвідчують 

виконання навчальних вимог Програми за поданням відповідального за навчання 

у регіональній асоціації футзалу. 

5. Після завершення атестації представник ФФУ заповнює анкету з питань 

навчання (додаток 15), яку підписують керівник і відповідальний за навчання в 

регіональній асоціації футзалу та завіряється печаткою, і у триденний термін, 

після закінчення навчання надає її до ФФУ. 
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6. Кандидатура представника ФФУ щодо його участі у заключному етапі 

навчання за Програмою призначається Генеральним секретарем ФФУ відповідним 

розпорядженням, зі складу лекторської групи ФФУ з футзалу, затвердженого 

Виконкомом, за поданням керівника АФУ та узгодженого з Директором 

департаменту розвитку ФФУ.  

7. Один і той же представник ФФУ не може призначатись на заключний 

етап навчання за Програмою «С» в одну і ту ж регіональну асоціацію футзалу два 

рази поспіль, крім випадку проходження слухачами повторної атестації. 

8. Витрати по відрядженню представника ФФУ у регіональну асоціацію 

футзалу, яка проводить заключний етап навчання за Програмою проводяться за 

рахунок регіональної Асоціації футзалу. 

9. Після завершення атестації відповідальному за навчання в регіональній 

асоціації футзалу потрібно надати у ФФУ: 

а) відомість складання практичного іспиту (тест-заняття) (додаток 9); 

б) відомість захисту контрольних робіт (додаток 12); 

в) відомість складання теоретичного іспиту (додаток 14); 

г) зведену відомість оцінок слухачів, затверджену відповідальним за 

навчання у регіональній асоціації футзалу (додаток 18); 

д) лист-клопотання керівника регіональної асоціації футзалу перед ФФУ 

щодо видачі «С»-дипломів ФФУ з футзалу та ліцензій (додаток 16); 

е) фото слухачів 2х3 см. в електронному вигляді високої якості. 

10. Розпорядження щодо видачі «С»-дипломів ФФУ з футзалу та «С» 

ліцензій ФФУ з футзалу видає Генеральний секретар ФФУ. 

11. Для отримання «С»-дипломів ФФУ з футзалу та «С» ліцензій ФФУ з 

футзалу слухачі особисто здійснюють грошовий внесок у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги на банківський рахунок Федерації футболу України. 

12. Вартість дипломів і ліцензій обґрунтовується відповідними 

економічними розрахунками відповідною службою ФФУ. 
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13. Представник регіональної асоціації футзалу отримує «С»-дипломи ФФУ 

з футзалу та «С» ліцензії ФФУ з футзалу у Федерації футболу України, у 30-ти 

денний термін після закінчення навчального курсу. 

14. Регіональні асоціації футзалу забезпечують отримання слухачами «С»-

дипломів ФФУ з футзалу та «С» ліцензій ФФУ з футзалу, разом з випискою 

отриманих оцінок. 

 

Стаття 6 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. У випадку, якщо особа отримала «С»-диплом ФФУ з футзалу та «С» 

ліцензію ФФУ з футзалу у незаконний спосіб або вчинила аморальний проступок, 

то вона позбавляється тренерської ліцензії й протягом трьох років не має права 

подавати заяву на нові навчальні курси для отримання «С»-диплому ФФУ з 

футзалу. 

2. Розпорядження щодо позбавлення особи «С»-диплому ФФУ з футзалу та 

«С» ліцензії ФФУ з футзалу видає Генеральний секретар ФФУ на підставі 

службової записки Директора Департаменту розвитку, отримавшого відповідну 

інформацію керівника Асоціації футзалу України.  

3. Інформація щодо результатів проходження слухачами атестації, їх 

дипломи і ліцензії вносяться до загальної бази даних ФФУ. 

4. Зміни та доповнення до даної інструкції вносяться за погодженням 

Науково-методичної ради ФФУ, Директора департаменту і затверджуються  

Виконкомом. 
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                                                              Реєстр документів                                                                                           

 

1. Особова справа: 

• заява слухача (додаток 1); 

• направлення від ФК або ДЮСЗ (за наявності); 

• особова картка (додаток 2); 

• ксерокопія паспорту (сторінки з відмітками); 

• ксерокопія диплому про освіту (за наявності); 

• завірена копія трудової книжки (за наявності); 

• медична довідка про стан здоров’я та допуск до занять футзалом;                                                                                                                                                          

• довідка з місця навчання або роботи (за наявності); 

• дві кольорові фотографії 2х3 см;  

• ксерокопія ідентифікаційного коду; 

2. Рішення Виконкому регіональної асоціації футзалу щодо проведення 

навчання за Програмою «С»-диплома ФФУ з футзалу.  

3. Наказ керівника регіональної асоціації футзалу про зарахування слухачів на 

навчання (додаток 3).  

4. Затверджений Виконкомом регіональної асоціації футзалу склад лекторської 

групи (додаток 4). 

5. Затверджений керівником та завірений бухгалтером і відповідальним за 

навчання в регіональній асоціації футзалу кошторис (додаток 5).  

6. Затверджений розклад занять за сесіями згідно Програми (додаток 6).  

7. Затверджений склад екзаменаційної комісії.   

8. Журнал обліку відвідування та проведення занять. 

9. Наказ керівника регіональної асоціації футзалу про допуск слухачів до 

складання теоретичного іспиту.     

   10. Відомості: 
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• рольової гри за видами підготовки (додаток 7); 

• рецензій планів-конспектів за видами підготовки (додаток 8); 

• складання практичного іспиту (тест-заняття) (додаток 9); 

• закріплених тем контрольних робіт (додаток 10); 

• рецензій контрольних робіт (додаток 11); 

• захисту контрольних робіт (додаток 12); 

• складання письмового тесту з Правил гри (додаток 13). 

• складання теоретичного іспиту (додаток 14). 

11. Анкета з питань навчання, з підписами представника ФФУ-АФУ, 

керівника та відповідального за навчання в регіональній асоціації футзалу, 

завірена печаткою регіональної асоціації футзалу (додаток 15). 

12. Лист-клопотання керівника регіональної асоціації футзалу перед ФФУ зі 

списком слухачів щодо видачі «С»-дипломів ФФУ з футзалу та «С» ліцензій ФФУ 

з футзалу (додаток 16). 

13. Бланк рецензії контрольної роботи (додаток 17). 

14. Зведена відомість оцінок слухачів за підписом відповідального за 

навчання в регіональній асоціації футзалу (додаток 18).   
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Додаток 1 
 

 
 
 

                                        Керівнику 

                                                                             ________________  регіональної  

                                                       асоціації футзалу 

 

                                                                                   
 
                                                                                                                                 
                          
 
                                                                     ЗАЯВА  

 
 
  
Я, ______________________________________________________________________ 
                                                             прізвище, ім’я та по-батькові  
 ________________________________________________________________________ 
                                                                                             дата та місце народження 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                          домашня адреса 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                  контактний телефон, e-mail 

Працюю в  _______________________________________________________________ 
                                                                                      вказати місце роботи 
 
Освіта ___________________________________________________________________ 
 
прошу зарахувати мене на курси навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу. 
 
 
 
 
 
 
______________                                                                            _____________________ 
           дата                                   підпис 
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                                                                                                                         Додаток 2 
 
                          РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ  

 
                                                      Особова картка                                                         фото 2х3 

 
__________________________________________________________________  

                    (прізвище, ім’я та по- батькові) 
__________________________________________________________________ 

                                   (місце, число, місяць та рік народження)  
 
Місце проживання: _______________________________________________________________ 
 
Паспорт: ________________________________________________________________________ 

(серія, номер, ким та коли виданий) 
Ідентифікаційний номер: __________________________________________________________  
 
Почесне звання: _________________________________________________________________ 
 
Контактні телефони: роб.________________ дом.________________ моб._________________  
 
E-mail: _________________________________________________________________________  
 
Місце роботи: ___________________________________________________________________ 
 
Футбольна кар’єра: ______________________________________________________________ 
                                                                       (дата, місце та назва клубу в яких працював) 
________________________________________________________________________________ 
Тренерська кар’єра: __________________________________________________________________________ 
    (дата, місце та назва клубу в яких працював) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Освіта: _________________________________________________________________________ 
    (назва навчального закладу, рік закінчення, серія та номер диплому) 
Спеціальність: ___________________________________________________________________ 
 
Педагогічний стаж: _______________________________________________________________ 
 
Спортивне звання: _______________________________________________________________ 
 
Наявність ліцензії (назва категорії, ким та коли видана, строк дії): ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________                                                                        ___________________________ 
      (дата )                                                                                                        (підпис слухача) 
 
                                                                                 
 
                                                                                          ____________________________________                                                                      
     МП                                                                    (підпис керівника регіональної асоціації футзалу )      
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                                                                                                                                                  Додаток 3 
 

                                РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
 
                                                                        НАКАЗ 
№                                                                                                   ____   _______________ 20    р. 
Про організаційні питання щодо проведення навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з 
футзалу  
 
            Відповідно до рішення Виконкому                                       РАФ від (вказати дату) щодо 
проведення навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу та згідно наданих заяв на 
зарахування в групу слухачів, 
                                                                 НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити список слухачів, що зараховані на навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з 
футзалу 
   в період (вказати період)  
 

 № 
п/п 

Прізвище, ім'я та по-
батькові 

Дата 
народження 

        Місце роботи Примітки 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     

 
Керівник регіональної  
асоціації футзалу    
                                                     ________________     /__________________/      
                                                                            Підпис                                       ПІБ   
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                                                           Додаток 4 
            
                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                                            Рішенням Виконкому  
                                                                                                                                         РАФ 

                                       № 00 від 00.00.0000 р 
 
 
 

 
СПИСОК ЛЕКТОРСЬКОЇ ГРУПИ 

з проведення навчання тренерів масового футзалу 
(вказати регіональну асоціацію) за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу 

 
№ Прізвище, ім’я 

та по-батькові 
  Тема лекції Місце роботи, 

 посада 
Вчена, 

спортивна 
ступінь, 
звання 

Е-mail, факс, 
моб., дом., 
робочий 
телефон 

                                                   Відповідальний за навчання  
1.      

      Професорсько-викладацький склад 
1.      
2.      
3.      
4.      

   Тренерсько-викладацький склад 
1.      
2.      
3.      
4.      
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Додаток №5 
 
 
 
 

 
 
 
 

       КОШТОРИС………від……………. 
 
Назва заходу: Навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу (I семестр, II семестр, III 
семестр) 
Місце 
проведення_________________________________________________________________________ 
Розпорядження : №____від______ 
Термін проведення:      ……. - ……… 
Відповідальні_______________________________________________________________________ 
Загальна кількість учасників ____ в тому числі _________________________________________ 
 
№  Заходи                Складові розрахунку Заплановані витрати Фактичні витрати 

грн. вал. екв. грн. вал. екв. 
1 Витрати              -           -          -           - 
 Оплата праці  викладачів             -           -          -           - 
                   
 Витрати за проживання            -           -          -           - 
  .. чол. × … діб  х … грн.     
 Витрати за харчування            -           -          -           - 
  .. чол. х … грн.     
 Інші витрати            -           -          -           - 
 Оренда (аудиторій, місця проведення 

практичних занять) 
           -           -          -           - 

       
 Придбання методичної літератури            -           -          -           - 
       
 Придбання канцтоварів             -           -          -           - 
       
 Придбання спортивного інвентарю            -           -          -           - 
       
 Всього  0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
Погоджено____________________                                   Прийнято до звіту________________ 
 
 
 

«Затверджую» 
 
 
___________2017р. 
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Логотип РАФ                                                                                                                     Додаток 6                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                       
                                                                                                                               «Затверджую»                                                                                                        

                                                                                                                 Керівник 
                                                                                                             регіональної асоціації футзалу  

                                                                                                            ____________       /____________/ 
                                                                                                          підпис                       ПІБ                                                                                                                                                                           
                                                                                                 «__»  ____________ 20    р. 

    Р о з к л а д 
Першого першої, другої, третьої сесій навчання тренерів за програмою «С» - диплом ФФУ з 

футзалу 
в Навчальному відділі (вказати регіональну асоціації футзалу) 

в період (вказати дати початку та закінчення сесії 
1 день                                                          число, місяць (день тижня) 

   Час 
початку 
заняття  

                                    Тема Прізвище та ініціали 
викладача, посада, звання, 

вчена ступінь 

     Місце 
проведення 
    заняття 

    
    
    
   
2 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
3 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
4 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
5 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    

                                                                                                                                                                       
Лекції  - кількість годин 

         Методичні заняття   - кількість годин 
         Практичні заняття  - кількість годин  
         Навчальна практика – кількість годин  
         Рольова гра – кількість годин 
         Теоретичний іспит - кількість годин 
         Всього: кількість годин 

 
Відповідальний за навчання   _________________                /_______________________/                                                                                                                                                                             

19 
 



 
                                                                                                                                                  Додаток 7 

 
                             
                             АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                   Логотип РАФ                                                                                                                                                               
                         РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 

 
 

ВІДОМІСТЬ  
ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ 

Слухачами з (вказати технічна/тактична/фізична підготовка), які проходять навчання за 
Програмою «С»-диплому ФФУ з футзалу в період (вказати період) __________________ 

 
Дата: 

 
Інструктори:        _________________                /_______________________/ 

                      підпис                      ПІБ                                                                                                                                                                 
                                                             
                               _________________                /_______________________/                                                      
                                          підпис                      ПІБ                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 № 
п/п 

   Прізвище та ініціали                    Тема завдання          Оцінка  

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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                                                                                                                Додаток 8 

                      АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

 
ВІДОМІСТЬ 

РЕЦЕНЗІЙ ПЛАН-КОНСПЕКТІВ 
За видами підготовки слухачів, які проходять навчання за Програмою «С»-диплом ФФУ з 

футзалу в період (вказати період) 
 
Дата:  

                                                                                                    
Відповідальний за навчання:          
                           ____________             _______________________ 
                                    підпис                                     П.І.Б. 
                            
                                                                                                                                                  

 
№ 
п/п 

 
Прізвище та 

ініціали 

 
План-конспект 

 
Технічна 

підготовка 
Тактична 
підготовка 

Фізична підготовка 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
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                                                          Додаток 9 
 

           АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

        
ВІДОМІСТЬ 

СКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ 
(тест-заняття) 

слухачами, які проходять навчання за Програмою «С»-диплом ФФУ з 
футзалу в період (вказати період) 

     Дата   

 
Відповідальний за навчання: 
                                ____________             _______________________ 
                                           підпис                                     П.І.Б. 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

   Прізвище та ініціали                    Тема завдання          Оцінка  

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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              Додаток 10 

 
                             

                      АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ            Логотип РАФ                                                                                                                        

 
 
                                                          ВІДОМІСТЬ 
                                                ЗАКРІПЛЕНИХ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
                      зі слухачами, які проходять навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу 
                                                         в період (вказати період) 

 
Дата:  
 

 
 
 
 
Відповідальний за навчання        _________________                /_______________________/ 

                                                  підпис                           П. І. Б. 

№ 
п/п 

   Прізвище та ініціали  Тема контрольної роботи    Отримав (підпис) 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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Додаток 11 

 
 

                          АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                           РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ            Логотип РАФ                                                                                                                        

 
                                                          ВІДОМІСТЬ 
                                                РЕЦЕНЗІЙ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
                      слухачів, які проходять навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу 
                                                         в період (вказати період)  
Дата: 
 

 
                                                                          
Відповідальний за навчання        _________________                /_______________________/ 

                                                  підпис                           ПІБ  
                                                                                                                                                                     
                                                                                                            
                         
 

 № 
п/п 

   Прізвище та ініціали  Тема контрольної роботи Рецензія/ 
Оцінка 

  Рецензент 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
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                                                                                                                           Додаток 12 
 

                        АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

 
 

ВІДОМІСТЬ 
ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

слухачами, що проходили навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу 
в період (вказати період) 

 
Дата: 

 
  
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члени комісії:   _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                                                                     
    
:                                    _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                             
 
 
 

 № 
п/п 

Прізвище, ім’я та по-
батькові 

Тема контрольної роботи Оцінка 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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Додаток 13 
 

                        АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

 
 

ВІДОМІСТЬ 
складання письмового тесту з Правил гри  

слухачами, що проходили навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу 
в період (вказати період) 

 
Дата: 

 
  
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члени комісії:   _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                                                                     
    
:                                    _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                             
 
 
 

 № 
п/п 

Прізвище, ім’я та по-
батькові 

Номер завдання Оцінка 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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Додаток 14 

 
           АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

        
ВІДОМІСТЬ 

СКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ІСПИТУ 
слухачами, які проходять навчання за Програмою «С»-диплом ФФУ з 

футзалу в період (вказати період) 
     Дата   

 
Голова комісії:   _________________                 _______________________ 
                                      підпис                                  ПІБ, звання або посада             
 
Члени комісії:   _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                                                                     
    
:                                    _________________                 _______________________ 
      підпис   ПІБ, звання або посада                             

№ 
п/п 

   Прізвище та ініціали                    Номер білету          Оцінка  

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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Логотип РАФ                                                                                                                         Додаток 15 

                                                                                                                                                                                 
АНКЕТА 

з питань навчання тренерів за програмою  
«С»- диплом ФФУ з футзалу в регіональних асоціаціях футзалу   

 
Дата відвідування РАФ: «  »  20  г. 

                                                                                                                              
                                             І. Загальні відомості 

 
1. Назва РАФ:  

 
 

II. Навчальний процес 

1. Наявність документів групи слухачів: так  ні  
     

• особових справ      
• рішення Виконкому  РАФ щодо проведення навчання     

 

• затверджений склад екзаменаційної комісії     
     

• журналу обліку відвідування та проведення занять     
          

• наказ про допуск слухачів до складання іспиту     

2. Наявність відомостей: так  ні  
 

• затверджених тем контрольних робіт      
 

• рецензій контрольних робіт      
     

• захисту контрольних робіт      
• складання практичного іспиту (тест-заняття)     
• рольової гри з технічної підготовки     
• рольової гри з тактичної підготовки     
• рольової гри з фізичної підготовки     
• складання письмового тесту з Правил гри     

     

• складання трьох план-конспектів тренувальних занять     
• складання теоретичного іспиту     
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III. Характеристика інфраструктури щодо проведення навчання. 

 
 
 
 

                                                                                 

                                                                                 ІV. Висновки та пропозиції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       (підпис)     /П.І.Б./ 
       МП 

                                                                                    
Додаток 16 

 

 

Представник ФФУ 

 

                                                                                                                   (підпис)     /П.І.Б./ 

 

Керівник регіональної асоціації футзалу   

                                                                                                           (підпис)     /П.І.Б./ 

Відповідальний за проведення навчання  
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        Директору Департаменту розвитку ФФУ                                         

                             п.  
                            Керівника регіональної асоціації футзалу 
                             п.  
 
 
 

 
 

                      ЛИСТ-КЛОПОТАННЯ 
 
                             Шановний,                                                      ! 
 
         Відповідно до рішення Виконкому (вказати регіональну асоціацію футзалу) 

від (вказати дату) щодо проведення навчання за програмою «С»-диплом ФФУ з 

футзалу в (вказати рік) та згідно з Інструкцією «Про порядок реалізації програми 

«С» - диплом ФФУ з футзалу в регіональних асоціаціях футзалу», прошу дати 

розпорядження щодо видачі «С»- дипломів та тренерських ліцензій ФФУ з 

футзалу слухачам, які успішно закінчили навчання. 

       Список слухачів додається. 

 

 

З повагою, 

 

підпис 
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Для нотаток 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Для нотаток 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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                                                                                                            Додаток 17 
 

                   АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ                                          
                       РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ                  Логотип РАФ                                                                                                                        

                              
 
                                                         РЕЦЕНЗІЯ 
                        контрольної роботи на рівні вимог «С»-диплому ФФУ з футзалу   

 
за темою: _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
Слухач:  ____________________________________________________________ 
 
Рецензент: __________________________________________________________ 
                    __________________________________________________________ 
           __________________________________________________________ 
 
Рецензія:    ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Оцінка: 
 
Дата  ________________                                                      Підпис ________________    
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Додаток 18 
 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ  
оцінок слухачів, які проходили навчання за програмою «С»-диплому ФФУ з 

футзалу у період (вказати період) 
 

 
Відповідальний за навчання    _________________                /_______________________/ 

                                                        підпис                    ПІБ  
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Приклад 
 

ДОГОВІР № 
про цільове фінансування 

м.                                                                                            «  »                           20   р. 
 
Недержавна організація (вказати регіональну асоціацію футзалу), іменована надалі 
«Сторона-1», яка не є платником податку на загальних підставах, в особі (вказати 
прізвище, ім’я і по батькові), що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, 
іменований надалі «Сторона-2», з іншого боку, уклали договір про 
нижченаведене: 
 

1. Предмет договору. 
 

1.1. Сторона-2 зобов’язалася здійснити безповоротну фінансову допомогу на 
банківський рахунок (вказати регіональну асоціацію футзалу) (далі - 
фінансування) в розмірі, порядку і термінах, визначених розділом 2 цього 
договору, а Сторона-1, здійснюючи основну статутну діяльність, зобов’язалася 
використовувати отримані грошові кошти виключно на організацію процесу 
навчання згідно з затвердженою Виконкомом ФФУ навчальною програмою «С»-
диплому ФФУ з футзалу (Додаток №) претендента (вказати прізвище, ім’я і по 
батькові), паспорт (вказати серію, №, ким і коли виданий) на здобуття 
тренерського диплому затвердженого зразка «С»-диплом ФФУ з футзалу (далі 
тренерський диплом). Терміни проведення навчання (вказати період).  
 

2. Порядок і умови фінансування. 
 

2.1. Розмір цільового фінансування цього договору визначається відповідно до 
Кошторису (Додаток №) і складає (вказати у гривнях) - частинами: 
1-а (вказати суму) до (вказати термін) 
2-а (вказати суму) до (вказати термін) 
3-я (вказати суму) до (вказати термін) 
Фінансування за даною угодою здійснюється згідно з формою оплати в 
наступному порядку: 
2.2.1. Передоплата у розмірі 100% від суми, вказаної в п.2. не пізніше 14 
банківських днів до початку навчання згідно з графіком навчального процесу 
(Додаток №); 
2.3. Фінансування здійснюється в безготівковій формі платіжним дорученням 
шляхом перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Сторони-1. 
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3. Обов’язки і права сторін. 

 
3.1. Сторона-1 зобов’язалася: 
3.1.1. Використовувати отримані грошові кошти виключно за цільовим 
призначенням. 
3.1.2. Надати звіт по фактичному витрачанню грошових коштів відповідно до 
Кошторису в строк не пізніше 14 банківських днів після завершення процесу 
навчання відповідно до графіка учбового процесу. 
3.1.3 Забезпечити претендента на тренерський диплом всіма необхідними 
методичними матеріалами та канцелярським приладдям (якщо передбачено 
кошторисом) для успішного завершення учбового процесу і здобуття тренерського 
диплому, а також відповідними умовами навчання. 
3.2. Сторона-1 має право: 
3.2.1 Своєчасно і в повному об’ємі отримувати фінансування. 
3.2.2. У разі не виконання зобов’язань Стороною - 2 за даною угодою, розірвати 
цей Договір, повідомивши про це Сторону – 2, в строк не менше ніж за 15 
календарних днів; 
3.2.3. У разі не виконання п.3.3.3. відмовити в здобутті тренерського диплому. 
3.3. Сторона-2 зобов’язалася: 
3.3.1 Здійснити фінансування в розмірі, порядку і терміни, визначені цим 
договором; 
3.3.2.виконувати вимоги навчальної програми «С»-диплом ФФУ з футзалу, 
затвердженої Виконкомом ФФУ. 
3.3.3. Дотримуватись вимог Інструкції про порядок реалізації програми «С»-
диплом ФФУ з футзалу щодо навчання тренерів масового футзалу в регіональних 
асоціаціях, затвердженої Виконкомом ФФУ (Додаток №), а також внутрішнього 
розпорядку навчального закладу. 
3.4. Сторона-2 має право: 
3.4.1. Запрошувати і отримувати від Сторони-1 відомості і документи, 
підтверджуючі цільове використання наданого фінансування, повну і достовірну 
інформацію про реалізацію навчального процесу, а також – інші відомості, 
пов’язані з виконанням цього Договору. 
3.4.2. У разі не виконання зобов’язань Стороною-1 за даною угодою, розірвати цей 
Договір, повідомивши про це Сторону–1, в строк не менше ніж за 15 календарних 
днів. 
 

4. Форс-мажор. 
 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов’язань за даною угодою, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин 
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непереборної сили (стихійні лиха, пожежі і так далі), що виникли після укладення 
цього договору. 
4.2. При настанні обставин, вказаних в п.4.1 договору, кожна сторона повинна без 
зволікання в одноденний термін сповістити про них письмово іншу сторону. 
4.3. В разі настання обставин, передбачених в п.5.1 договору, термін виконання 
стороною зобов’язань за даною угодою відсовується пропорційно часу, протягом 
якого діють ці обставини і їх наслідки. 
4.4. Якщо обставини, що настали, перераховані в п.5.1 договору і їх наслідки 
продовжують діяти більше одного місяця, сторони проводять додаткові 
переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання 
договору.  
 

5. Вирішення суперечок і відповідальність сторін. 
 

5.1. Всі спори, пов’язані з цим Договором, його висновком або такі, які виникають 
в процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між представниками 
Сторін. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і 
підсудністю такої суперечки в порядку, визначеному чинним законодавством 
України. 
5.2. В разі порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, винна сторона 
несе відповідальність, визначену чинним законодавством України. 
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося 
не з його вини  
 

6. Дія Договору. 
 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту переведення Стороною-2 Стороні-1 
фінансування, встановленого цим Договором; 
6.2. Цей Договір завершується після здобуття Стороною-2 звіту по фактичному 
витрачанню грошових коштів від Сторони-1 після завершення навчального 
процесу; 
6.3. Якщо інше пряме не передбачено чинним законодавством України, зміни в 
цей Договір можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін, які оформляється 
додатковою угодою до цього Договору. 
 

7. Завершальні положення. 
 

7.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у 
тому числі пов’язані з висновком, виконання, зміни і припинення цього Договору, 
тлумачення його умов, визначення наслідків недійсності або порушення умов 
Договору, регламентуються цим Договором і відповідними 
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нормами чинного законодавства України. 
7.2. Цей Договір не є договором позики або договором дарування в розумінні 
положень Цивільного кодексу України. Цей договір укладений Сторонами, 
виходячи з принципу свободи договору, не заперечує чинному законодавству 
України і відповідає моральним принципам суспільства. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому 
Договорі реквізитів і зобов’язалися своєчасно у письмовій формі повідомляти 
іншу Сторону про їх зміну, а у випадку неповідомлення несе ризик настання 
пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 
7.4. Додаткові угоди і додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і 
мають юридичну силу у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі, 
підписані Сторонами і скріпляють їх друком. 
7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і 
термінології українською мовою в двох однакових екземплярах, що мають 
однакову юридичну силу, - поодинці для кожної із Сторін. 
 

8. Реквізити сторін. 
 
 

Сторона-1 Сторона-2 
Юридична назва регіональної асоціації 

футзалу 
Адреса 
Банківський рахунок 
Не є платником податку на прибуток 

_____________________/Прізвище, ініціали 
                           /підпис/ 

Прізвище, ім'я і по батькові 
 

Паспорт: серія, № 
Адреса регістрації: 
_____________________/Прізвище, ініціали 
                           /підпис/ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Програма щодо продовження терміну дії «С» ліцензії ФФУ з футзалу затверджена 
Виконкомом федерації футболу України _______________________ 2017 року. 

Програма призначена для підвищення кваліфікації тренерів  дитячо-юнацьких  та  
аматорських команд в регіональних асоціаціях футзалу на рівні «С»-диплому  ФФУ з 
футзалу. 

Мета – підвищення кваліфікації тренерів масового футзалу 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 футзалу. 
2. Формування у слухачів уміння управляти навчально-тренувальним процесом у 

відповідності з сучасними тенденціями розвитку  футзалу. 
3. Формування навичок практичної діяльності тренера. 

Програма складається з двох розділів: 

1. Теоретичний розділ – 12 годин. 
2. Практичний розділ – 6 годин. 

Навчальна робота проводиться у формі лекційних, методичних, практичних 
занять, рольових ігор, круглого столу та самостійної  роботи. 

На лекціях повідомляються основні теоретичні відомості, представлені у 
програмі занять. На методичних заняттях конкретизуються матеріали 
лекційних  занять. 
На практичних заняттях поглиблюються знання і вдосконалюються вміння щодо 

побудови навчально- тренувальних занять. 
При проведенні рольових ігор 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  
футболістів дитячо-юнацького та массового футзалу 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. 
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Розподіл годин за програмою продовження терміну дії «С»-ліцензії з футзалу 
 

№ 
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 
футзалу. 

лекційне 
заняття 

 
2 

 
4 Правила гри та рішення Міжнародної ради 

футбольних асоціацій: внесені поправки, 
трактування окремих положень. 

методичне 
заняття 

 
2 

 

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

 
рольова гра 

 

2 

 

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

 
рольова гра 

 

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 

 
       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 з футзалу. 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. 
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3. Лекційне заняття. (2 год.) Системи гри на сучасному етапі розвитку футзалу. 
Характеристика систем гри на сучасному етапі розвитку футзалу. 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 футзалу. Застосування Правил гри, з урахуванням 
внесених поправок у навчально-тренувальному процесі юних футболістів. 

5.  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 з поставленими завданнями, а також 
вміння використовувати макет футзального майданчику та можливості 
інформаційно-комунікаційних технологій під час пояснення та їх виконання. 

6. 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, відносно поставленим завданням, а також 
вміння використовувати макет футзального майданчику 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 футзалу в Україні. Система проведення 
всеукраїнських змагань з футзалу серед дитячо-юнацьких та аматорських команд. 
Досвід країн Європи – позитив і негатив. Формування нової тренерської філософії 
розвитку дитячо-юнацького та аматорського футзалу України. Перспективи 
розвитку. 
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кабінет Міністерства молоді та спорту України, 2015. – 111с.   

20. Юний футболист: Учебное пособие для тренеров./Под общей редакцией 
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Додаток 1 
 

Протокол № 
Проведення тест-заняття на рівні «С»-ліцензія ФФУ з футзалу (№ групи) 

Тема:  технічна/тактична/підготовка 

№ 
п/п 

 
 

Розділи 
 
 

ПІБ 

 
№

 з
ав

да
нн

я 

Оцінка Загальна 
оцінка 1 2 3 4 5 6 

П
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ія
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Д
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В
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ен
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по

м
ил
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ви
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нн
і 

 
А

кт
ив

ні
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К
он

сп
ек

т 
за

ня
тт

я 

 
 

∑:6 

 
 

1. 

         
 

:6 = 

 
 

2. 

         
 

:6 = 

 
 

3. 

         
 

:6 = 

 
 
Оцінка по кожному розділу виставляється за п’ятибальною шкалою  
 
 
Дата: Інструктори:   /ПІБ, звання, посада/ 

/підпис/ 
  

   /ПІБ, звання, посада/ 
/підпис/ 
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Додаток 2 
 

 

 

     АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ  

РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
                       Рольова гра № 

                             Рівень вимог «С» ліцензія ФФУ з футзалу 
Тема: Моделювання спеціальних та ігрових вправ з технічної/тактичної підготовки. 
Завдання:  

 
№ 
п/п Зміст вправи Дозування Організаційно-

методичні вказівки 
     1             5 хв.  

    

    

    

    

 
                       

     
 
 
 
 

          Дата:                                                                                                     _______________/_____________________/ 
                                                                                                             /підпис/                          /ПІБ/  
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Додаток 3 

 

АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ 

РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
Тест-заняття № 

Рівень вимог «С» ліцензії ФФУ з футзалу  

Тема: Моделювання спеціальних та ігрових вправ з технічної/тактичної 
підготовки. 
Завдання: 

 

№ 
п/п Зміст вправи Дозування Організаційно- 

методичні вказівки 

    1            5 хв.  

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
Дата:                           _______________/_____________________/ 

          /підпис/                             /ПІБ/ 
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СТАТТЯ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Інструкція про порядок реалізації Програми «С» ліцензія (далі – Програма) щодо 
навчання тренерів в регіональних асоціаціях футзалу для продовження терміну дії «С» 
ліцензії ФФУ з футзалу, 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.  
 
2. Інструкція визначає порядок прийому та навчання слухачів, організацію навчального 
процесу, права та обов’язки слухачів, а також умови видачі ліцензій.  
 
3. Діюча «С» ліцензія ФФУ з футзалу підтверджує проходження слухачем навчання за 
Програмою, погодженою Науково-методичною радою ФФУ (далі – Радою) та 
Департаменту розвитку ФФУ (далі – Департамент) і затвердженою Виконавчим комітетом 
ФФУ (далі – Виконком).  
 
4. У випадку, якщо термін дії ліцензії закінчився, ліцензіат тренерського диплому ФФУ з 
футзалу втрачає право працювати тренером і для отримання нової ліцензії повинен один 
раз на три роки пройти курси підвищення кваліфікації (не менше 15 годин), які 
організовує регіональна асоціація футзалу.  
 
5. Ліцензія «С» надає право працювати тренером на всіх рівнях аматорського та дитячо-
юнацького футзалу, з урахуванням вимог національного законодавства.  
 
6. Загальне керівництво реалізації Програми здійснює Директор департаменту розвитку 
ФФУ.  
 
7. Організацію і проведення курсів за Програмою на місцях здійснює відповідальний за 
навчання в регіональній асоціації футзалу, який призначається рішенням керівника АФУ. 
 
8. Контроль процесу навчання за Програмою здійснюють фахівець АФУ та фахівець, 
призначений відповідним розпорядженням Генерального секретаря ФФУ, який очолює 
цей напрямок роботи в ФФУ.                                                                     

СТАТТЯ 2 
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ 

 
1. Кандидатом щодо навчання на курсах за Програмою може бути громадянин України та 
іноземної держави, який володіє українською або російською мовою.  
 
2. Кандидатам потрібно володіти «С»-дипломом ФФУ з футзалу.  
 
3. Для зарахування на курси кандидат повинен надати до регіональної асоціації футзалу 
наступні документи:  
а) заяву від кандидата (додаток 1);  
б) ксерокопію паспорту (сторінки з відмітками);  
в) ксерокопію «С»-диплому ФФУ  та «С» ліцензії з футзалу;  
г) медичну довідку про стан здоров’я та дозвіл лікаря щодо виконання фізичних вправ з 
навантаженням;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
д) довідку з місця роботи (за наявності);  
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е) завірену копію трудової книжки (за наявності);  
ж) кольорову фотографію 2х3 см.;  
з) ксерокопію ідентифікаційного коду; 
і) дозвіл регіональної асоціації футзалу, яка видала «С»-диплом ФФУ і «С» ліцензію з 
футзалу, у випадку, якщо документи на навчання надаються в іншу регіональну асоціацію 
футзалу (у разі, якщо змінено місце проживання).  
 
4. До розгляду приймається тільки повний пакет документів, вказаних у п.3.  
 
5. Облік і зберігання особових справ ведеться відповідно до правил діловодства і 
забезпечення конфіденційності. Термін зберігання особових справ 5 років.  
 
6. Кандидат, що відповідає вищезазначеному критерію п.2 та надав у повному обсязі 
документи, вказані у п. 3 зараховується на навчання.  
 
7. Кандидат укладає з регіональною асоціацією футзалу договір і здійснює грошовий 
внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги на її банківський рахунок, не пізніше 
ніж за сім днів до початку навчання ( якщо це передбачено кошторисом).  
 
8. Вартість навчання обґрунтовується відповідними економічними розрахунками.  
 
9. Кошторис витрат складається відповідальним за навчання та підписується бухгалтером  
і затверджується керівником регіональної асоціації футзалу.  
 
10. Зарахування на курси здійснюється наказом керівника регіональної асоціації футзалу, 
за умови надання кандидатом документу, що підтверджує перерахування ним особисто 
або організацією, яку він представляє безповоротної фінансової допомоги на її 
банківський рахунок. 
 

СТАТТЯ 3 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СЛУХАЧІВ 

 
1. Слухачем є особа, зарахована на навчання тренерів за Програмою.  
 
2. Слухачі мають право:  
а) отримувати знання відповідно до Програми;  
б) відвідувати усі види занять відповідно до графіку навчального процесу;  
в) отримувати науково-методичну літературу (якщо передбачено кошторисом);  
г) отримувати канцтовари (якщо передбачено кошторисом).  
 
3. Слухачі зобов’язані:  
а) відвідувати усі види занять відповідно до Програми та виконувати у встановлені 
терміни передбачені завдання;  
б) дотримуватися дисципліни;  
в) берегти майно і технічні засоби навчання, нести в установленому порядку матеріальну 
відповідальність за його псування.  
 
4. Слухач може бути відрахований:  
а) за власним бажанням;  
б) за пропуск більше 10% санкціонованих навчальних занять;  
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в) за аморальний вчинок. 
г) за неуспішність. 
д) за появу на навчанні у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 
 
5. Відрахування здійснюється на підставі наказу керівника регіональної асоціації футзалу 
за поданням відповідального за навчання. 
 

СТАТТЯ 4 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
1. Навчання за Програмою проводиться в регіональних асоціаціях футзалу із залученням 

місцевих фахівців і фахівців зі складу лекторської групи ФФУ з футзалу, погодженої 

Президією АФУ та затвердженої Виконкомом. 

 
2. Рішення про проведення навчання за Програмою приймає Виконком регіональної 
Асоціації футзалу, після узгодження з Департаментом та АФУ. 
 
3. Теоретичні та практичні заняття проходять у місцях з відповідною інфраструктурою 
(навчальний клас, футзальний майданчик та інвентар) і технічним обладнанням.  
 
4. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до Програми.  
 
5. Порядок проведення навчання визначається Інструкцією, погодженою Радою та 
Департаментом і затвердженою Виконкомом.  
 
6. Розклад курсів підвищення кваліфікації для власників тренерських ліцензій, повинно 
складатись таким чином, щоб слухачі мали можливість проходити, щонайменше, один 
навчальний курс кожні три календарних роки.  
 
7. Курси проводяться у терміни, вказані в розкладі занять, які затверджуються керівником 
регіональної асоціації футзалу спільно з фахівцем АФУ, причому в ці терміни може 
проходити навчання тільки одна група.  
 
8. Навчання слухачів відбувається у формі лекційних, методичних, практичних (тест-
заняття), рольових ігор і круглого столу.  
 
9. Кількість слухачів у навчальних групах складає від 12 до 25 чоловік.  
 
10. Відповідальному за навчання в регіональній асоціації футзалу потрібно, до початку 
курсів надати у ФФУ та АФУ наступні документи:  
а) наказ керівника регіональної асоціації футзалу на зарахування слухачів на навчання 
(додаток 2);  
б) склад лекторської групи, затверджений Виконавчим комітетом регіональної асоціації 
футзалу (додаток 3);  
в) розклад занять, затверджений керівником регіональної асоціації футзалу (додаток 5).  
 
11. Навчання може розпочинатись за умови надання до ФФУ та АФУ повного пакету 
документів, вказаних у п.10.  
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СТАТТЯ 5 
ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ 

 
1. До початку проведення круглого столу представник ФФУ перевіряє наявність 
документів слухачів, що підтверджують виконання ними навчальних вимог Програми 
ліцензії з футзалу.  
 
2. Представник ФФУ бере участь у проведенні круглого столу по закінченню якого 
заповнює анкету з питань навчання (додаток 8), яку підписують керівник і відповідальний 
за навчання в регіональній асоціації футзалу та завіряють печаткою, і у триденний термін, 
після закінчення курсів, надає її у ФФУ.  
3. Кандидатура представника ФФУ щодо його участі у заключному етапі навчання за 
Програмою «С» призначається Генеральним секретарем ФФУ відповідним 
розпорядженням, зі складу лекторської групи ФФУ з футзалу, затвердженого 
Виконкомом, за поданням керівника АФУ та узгодженого з Директором департаменту 
розвитку ФФУ. 
4. Один і той же представник не може призначатись на заключний етап навчання за 
Програмою у одну і ту ж регіональну асоціацію футзалу два рази поспіль.  
 
5. Витрати по відрядженню представника ФФУ у регіональну асоціацію футзалу, яка 
проводить заключний етап навчання за Програмою проводяться за рахунок регіональної 
Асоціації футзалу. 
 
6. Після завершення курсів відповідальний за навчання у регіональній асоціацію футзалу 
надає у ФФУ:  
а) лист-клопотання керівника регіональної асоціації футзалу перед ФФУ щодо видачі «С» 
ліцензій ФФУ з футзалу (додаток 9);  
б) фото слухачів 2х3 см., в електронному вигляді високої якості.  
 
7. Розпорядження щодо видачі «С» ліцензій ФФУ з футзалу  видає Генеральний секретар 
ФФУ.  
 
8. Для отримання «С» ліцензій ФФУ з футзалу слухачі особисто здійснюють грошовий 
внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги на банківський рахунок Федерації 
футболу України.  
 
9. Вартість ліцензій обґрунтовується відповідними економічними розрахунками 
відповідною службою ФФУ.  
 
10. Представник регіональної асоціації футзалу отримує «С» ліцензії ФФУ з футзалу в 
Федерації футболу України , у 14-ти денний термін після закінчення навчального курсу.  
 
11. Регіональні асоціацію футзалу забезпечують отримання слухачами «С»- ліцензії ФФУ 
з футзалу. 
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СТАТТЯ 6 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. У випадку, якщо особа отримала «С»-ліцензію ФФУ з футзалу у незаконний спосіб або 
вчинила аморальний проступок, то вона позбавляється тренерської ліцензії й протягом 
трьох років не має права подавати заяву на нові курси підвищення кваліфікації щодо 
продовження терміну дії «С» ліцензії ФФУ з футзалу.  
 
2. Розпорядження щодо позбавлення особи «С»-диплому ФФУ та «С» ліцензії ФФУ з 
футзалу видає Генеральний секретар ФФУ на підставі службової записки Директора 
департаменту, отримавши відповідну інформацію керівника АФУ.  
 
3. Інформація щодо результатів проходження слухачами атестації, їх дипломи і ліцензії 
вносяться до загальної бази даних ФФУ. 
 
4. Зміни та доповнення до даної Інструкції вносяться за погодженням  Директора 
Департаменту та керівника АФУ і затверджуються Виконкомом. 
 
 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ 
 

1. Особова справа:  
• заява слухача (додаток 1);  
• ксерокопія паспорту (сторінки з відмітками);  
• ксерокопія «С»-диплому ФФУ та «С» ліцензії з футзалу;  
• завірена копія трудової книжки (за наявності);  
• медична довідка про стан здоров’я та допуск до занять футзалом;  
• довідка з місця навчання або роботи (за наявності;  
• дві кольорові фотокартки 2х3 см.;  
• ксерокопія ідентифікаційного коду.  
 

2. Рішення Виконкому регіональної асоціації футзалу щодо проведення навчання за 
Програмою з футзалу.  

 
3. Наказ керівника регіональної асоціації футзалу про зарахування (додаток 2).  
 
4. Затверджений Виконкомом регіональної асоціації футзалу склад лекторської групи 

(додаток 3).  
 
5. Затверджений керівником та завірений бухгалтером і відповідальним за навчання в 

регіональній асоціації футзалу кошторис (додаток 4).  
 
6. Затверджений керівником регіональної асоціації футзалу розклад занять, згідно 

Програми з футзалу (додаток 5).  
 
7. Журнал обліку відвідування та проведення занять.  
 
8. Відомість проведення рольової гри з технічної/тактичної підготовки (додаток 6).  
 
9. Відомість проведення тест-заняття з технічної/тактичної підготовки (додаток 7).  
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10. Анкета з питань навчання, підписана представником ФФУ, керівником і 

відповідальним за навчання в регіональній асоціації футзалу та завірена печаткою 
(додаток 8).  

 
11. Лист-клопотання зі списком слухачів керівника регіональної асоціації футзалу перед 

ФФУ щодо видачі «С» ліцензій з футзалу (додаток 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

Додаток 1 
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                                        Керівнику 

                                                                             ________________  регіональної  

                                                       асоціації футзалу 

 

                                                                                   
 
                                                                                                                                 
                          
 
                                                                     ЗАЯВА  

 
 
  
Я, ______________________________________________________________________ 
                                                             прізвище, ім’я та по-батькові  
 ________________________________________________________________________ 

                                                                                             дата та місце народження 
_________________________________________________________________________ 

                                                                                          домашня адреса 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                  контактний телефон, e-mail 
Працюю в  _______________________________________________________________ 
                                                                                      вказати місце роботи 
 
Дата видачі «С»-диплому та ліцензії ФФУ з футзалу____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Місце проживання:_________________________________________________________ 
 
Прошу зарахувати мене на курси підвищення кваліфікації щодо продовження терміну дії 
«С» ліцензії з футзалу. 
 
 
 
 
 
 
______________                                                                            _____________________ 
           дата                                   підпис 
 
 
 

Додаток 2 
 

                                РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 
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                                                                        НАКАЗ 
№                                                                                                   ____   _______________ 20    
р. 
Про організаційні питання щодо підвищення кваліфікації за програмою «С»-диплом ФФУ 
з футзалу.  
 
            Відповідно до рішення Виконкому                                       РАФ від (вказати дату) 
щодо підвищення кваліфікації за програмою «С»-диплом ФФУ з футзалу та згідно 
наданих заяв на зарахування в групу слухачів, 
                                                                 НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити список слухачів, що зараховані на навчання за програмою «С» ліцензія ФФУ 
з футзалу в період (вказати період)  
 

 № 
п/п Прізвище, ім'я та по-

батькові 
Дата 

народження 
        Місце роботи Примітки 

  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     

 
Керівник регіональної  
асоціації футзалу                     ________________     /__________________/      
                                                                            Підпис                                       ПІБ   
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Додаток 3 

            
                                  
  «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                              Рішенням Виконкому  
                                                                                                                   РАФ 

                          № 00 від 00.00.0000 р 
 
 
 

 
СПИСОК ЛЕКТОРСЬКОЇ ГРУПИ 

з проведення підвищення кваліфікації тренерів масового футзалу 
(вказати регіональну асоціацію) за програмою «С» ліцензія ФФУ з футзалу 

 
№ Прізвище, ім’я 

та по-батькові 
  Тема лекції Місце роботи, 

 посада 
Вчена, 

спортивна 
ступінь, 
звання 

Е-mail, факс, 
моб., дом., 
робочий 
телефон 

                                                   Відповідальний за навчання  
1.      

      Професорсько-викладацький склад 
1.      
2.      
3.      
4.      

   Тренерсько-викладацький склад 
1.      
2.      
3.      
4.      
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Додаток №4 
 
 
 
 

 
 
 
 

       КОШТОРИС………від……………. 
 
Назва заходу: Підвищення кваліфікації тренерів за програмою «С» ліцензія ФФУ з 
футзалу  
Місце проведення______________________________________________________________ 
Розпорядження : №____від______ 
Термін проведення:      ……. - ……… 
Відповідальні__________________________________________________________________ 
Загальна кількість учасників ____ в тому числі 
_________________________________________ 
 
№  Заходи                Складові розрахунку Заплановані витрати Фактичні витрати 

грн. вал. екв. грн. вал. екв. 
1 Витрати              -           -          -           - 
 Оплата праці  викладачів             -           -          -           - 
                   
 Витрати за проживання            -           -          -           - 
  .. чол. × … діб  х … грн.     
 Витрати за харчування            -           -          -           - 
  .. чол. х … грн.     
 Інші витрати            -           -          -           - 
 Оренда (аудиторій, місця проведення 

практичних занять та ін..) 
           -           -          -           - 

       
 Придбання методичної літератури            -           -          -           - 
       
 Придбання канцтоварів             -           -          -           - 
       
 Придбання спортивного інвентарю            -           -          -           - 
       
 Всього  0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
Погоджено____________________                                   Прийнято до звіту______________ 

«Затверджую» 
 
 
___________2017р. 
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Додаток 5                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                               «Затверджую»                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      Керівник регіональної асоціації футзалу  

                                                                                    ____________ /____________/ 
                                                                                  підпис                ПІБ                                                                                                                                                                           

                                                                                          «__»  ____________ 20    р. 
 

    Р о з к л а д  
занять підвищення кваліфікації тренерів за програмою «С» ліцензія ФФУ з футзалу 

в Навчальному відділі (вказати регіональну асоціації футзалу) 
в період (вказати дати початку та закінчення навчання) 

 
число, місяць (день тижня) 

   Час 
початку 
заняття  

                                    Тема Прізвище та ініціали 
викладача, посада, звання, 

вчена ступінь 

     Місце 
проведення 
    заняття 

1 день                                                                  
    
    
   
2 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
3 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
4 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    
5 день                                                              число, місяць (день тижня)   
    
    
    

                                                                                                                                                                       
Лекції  - кількість годин 

         Методичні заняття   - кількість годин 
         Практичні заняття  - кількість годин  
         Навчальна практика – кількість годин  
         Рольова гра – кількість годин 
 
         Всього: кількість годин 

 
Відповідальний за навчання   _________________                /_______________________/                                                                                                                                                                             
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                                                                                                                                      Додаток 6 
 
                             

АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ 
РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 

 
 

ВІДОМІСТЬ  
ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ 

Слухачами з (вказати технічна/тактична), які проходять підвищення кваліфікації за 
Програмою «С» ліцензія ФФУ з футзалу в період (вказати період) __________________ 

 
Дата: 
 № 
п/п 

   Прізвище та ініціали                    Тема завдання          Оцінка  

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
 
 
Викладачі:        _________________                /_______________________/ 

                      підпис                      ПІБ                                                                                                                                                                 
                                                             
                               _________________                /_______________________/                                                      
                                          підпис                      ПІБ                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Додаток 7 
 

АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ 
РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ 

        
ВІДОМІСТЬ 

 проведення тест-заняття 
з (вказати технічна/тактична підготовка) слухачами, які проходять 
підвищення кваліфікації за програмою «С» ліцензія ФФУ з футзалу  

в період (вказати період) 
     Дата   
№ 
п/п 

   Прізвище та ініціали                    Тема завдання          Оцінка  

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    
  6.    
  7.    
  8.    
  9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
 
 
 
 
Викладачі:             ____________             _______________________ 
                                           підпис                                     П.І.Б. 
 
                            ____________             _______________________ 
                                           підпис                                     П.І.Б. 
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Додаток 8 
                                                                                                                                                                                 

АНКЕТА 
з питань підвищення кваліфікації тренерів щодо продовження терміну 

дії «С»-ліцензії ФФУ з футзалу в регіональних асоціаціях футзалу   
 

Дата відвідування РАФ: «  »  20  г. 
                                                                                                                              
                                             І. Загальні відомості 

 
1. Назва РАФ:  

 
 

II. Навчальний процес 

1. Наявність документів групи слухачів: так  ні  
     

• особових справ      
• рішення Виконкому РАФ щодо проведення навчання     

     
• журналу обліку відвідування та проведення занять     

         

2. Наявність відомостей: так  ні  
 

• рольової гри з технічної підготовки     
• рольової гри з тактичної підготовки     
• тест-заняття з технічної підготовки      
• тест-заняття з тактичної підготовки     

 
           

III. Характеристика інфраструктури щодо проведення навчання. 
 
 
 
 

                                                                                 

                                                                                 ІV. Висновки та пропозиції 
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                                                                                                                   (підпис)     /П.І.Б./ 

 

Керівник регіональної асоціації футзалу   

                                                                                                           (підпис)     /П.І.Б./ 

Відповідальний за проведення навчання  
                                                                                                                                       (підпис)     /П.І.Б./ 
       МП 
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 Додаток 9 

 
 

                               Директору Департаменту 
розвитку ФФУ                                         

                                             п.  
                                               Керівника регіональної  
                                               асоціації футзалу 
                                             п.  
 
 
 

 
 

                      ЛИСТ-КЛОПОТАННЯ 
 
                             Шановний,                                                      ! 
 
         Відповідно до рішення Виконкому (вказати регіональну асоціацію 

футзалу) від (вказати дату) щодо проведення підвищення кваліфікації 

тренерів за програмою «С»-ліцензії ФФУ з футзалу в (вказати рік) та згідно з 

Інструкцією «Про порядок реалізації програми «С»-ліцензія ФФУ з футзалу в 

регіональних асоціаціях футзалу», прошу дати розпорядження щодо видачі 

«С»- ліцензій ФФУ з футзалу слухачам, які успішно закінчили навчання. 

       Список слухачів додається. 

 

 

З повагою, 

 

підпис 
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Приклад 
 

ДОГОВІР № 
про цільове фінансування 

м.                                                                                   «  »                   20   р. 
 
Недержавна організація (вказати регіональну асоціацію футзалу), іменована 
надалі «Сторона-1», яка не є платником податку на загальних підставах, в 
особі (вказати прізвище, ім’я і по батькові), що діє на підставі Статуту, з 
одного боку, і, іменований надалі «Сторона-2», з іншого боку, уклали договір 
про нижченаведене: 
 

1. Предмет договору. 
 

1.1. Сторона-2 зобов’язалася здійснити безповоротну фінансову допомогу на 
банківський рахунок (вказати регіональну асоціацію футзалу) (далі - 
фінансування) в розмірі, порядку і термінах, визначених розділом 2 цього 
договору, а Сторона-1, здійснюючи основну статутну діяльність, 
зобов’язалася використовувати отримані грошові кошти виключно на 
організацію процесу навчання згідно з затвердженою Виконкомом ФФУ 
навчальною програмою «С»-ліцензії ФФУ з футзалу щодо продовження 
терміну дії ліцензії (Додаток №) претендента (вказати прізвище, ім’я і по 
батькові), паспорт (вказати серію, №, ким і коли виданий) на здобуття 
тренерської ліцензії затвердженого зразка «С»-ліцензія ФФУ з футзалу (далі 
тренерська ліцензія). Терміни проведення навчання (вказати період).  
 

2. Порядок і умови фінансування. 
 

2.1. Розмір цільового фінансування цього договору визначається відповідно 
до Кошторису (Додаток №) і складає (вказати у гривнях) - частинами: 
1-а (вказати суму) до (вказати термін) 
2-а (вказати суму) до (вказати термін) 
Фінансування за даною угодою здійснюється згідно з формою оплати в 
наступному порядку: 
2.2.1. Передоплата у розмірі 100% від суми, вказаної в п.2. не пізніше 14 
банківських днів до початку навчання згідно з графіком навчального процесу 
(Додаток №); 
2.3. Фінансування здійснюється в безготівковій формі платіжним дорученням 
шляхом перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Сторони-1. 
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3. Обов’язки і права сторін. 

 
3.1. Сторона-1 зобов’язалася: 
3.1.1. Використовувати отримані грошові кошти виключно за цільовим 
призначенням. 
3.1.2. Надати звіт по фактичному витрачанню грошових коштів відповідно до 
Кошторису в строк не пізніше 14 банківських днів після завершення процесу 
навчання відповідно до графіка учбового процесу. 
3.1.3 Забезпечити претендента на тренерський диплом всіма необхідними 
методичними матеріалами та канцелярським приладдям (якщо передбачено 
кошторисом) для успішного завершення учбового процесу і здобуття 
тренерського диплому, а також відповідними умовами навчання. 
3.2. Сторона-1 має право: 
3.2.1 Своєчасно і в повному об’ємі отримувати фінансування. 
3.2.2. У разі не виконання зобов’язань Стороною - 2 за даною угодою, 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Сторону – 2, в строк не менше 
ніж за 15 календарних днів; 
3.2.3. У разі не виконання п.3.3.3. відмовити в здобутті тренерського 
диплому. 
3.3. Сторона-2 зобов’язалася: 
3.3.1 Здійснити фінансування в розмірі, порядку і терміни, визначені цим 
договором; 
3.3.2.виконувати вимоги навчальної програми «С»-диплом ФФУ з футзалу, 
затвердженої Виконкомом ФФУ. 
3.3.3. Дотримуватись вимог Інструкції про порядок реалізації програми «С»-
диплом ФФУ з футзалу щодо навчання тренерів масового футзалу в 
регіональних асоціаціях, затвердженої Виконкомом ФФУ (Додаток №), а 
також внутрішнього розпорядку навчального закладу. 
3.4. Сторона-2 має право: 
3.4.1. Запрошувати і отримувати від Сторони-1 відомості і документи, 
підтверджуючі цільове використання наданого фінансування, повну і 
достовірну інформацію про реалізацію навчального процесу, а також – інші 
відомості, пов’язані з виконанням цього Договору. 
3.4.2. У разі не виконання зобов’язань Стороною-1 за даною угодою, 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Сторону–1, в строк не менше ніж 
за 15 календарних днів. 
 

4. Форс-мажор. 
 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов’язань за даною угодою, якщо це невиконання з’явилося 
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наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, пожежі і так далі), що 
виникли після укладення цього договору. 
4.2. При настанні обставин, вказаних в п.4.1 договору, кожна сторона 
повинна без зволікання в одноденний термін сповістити про них письмово 
іншу сторону. 
4.3. В разі настання обставин, передбачених в п.5.1 договору, термін 
виконання стороною зобов’язань за даною угодою відсовується пропорційно 
часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки. 
4.4. Якщо обставини, що настали, перераховані в п.5.1 договору і їх наслідки 
продовжують діяти більше одного місяця, сторони проводять додаткові 
переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання 
договору.  
 

5. Вирішення суперечок і відповідальність сторін. 
 

5.1. Всі спори, пов’язані з цим Договором, його висновком або такі, які 
виникають в процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між 
представниками Сторін. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом 
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 
підвідомчістю і 
підсудністю такої суперечки в порядку, визначеному чинним законодавством 
України. 
5.2. В разі порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, винна 
сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України. 
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно 
сталося не з його вини  
 

6. Дія Договору. 
 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту переведення Стороною-2 
Стороні-1 фінансування, встановленого цим Договором; 
6.2. Цей Договір завершується після здобуття Стороною-2 звіту по 
фактичному витрачанню грошових коштів від Сторони-1 після завершення 
навчального процесу; 
6.3. Якщо інше пряме не передбачено чинним законодавством України, зміни 
в цей Договір можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін, які 
оформляється додатковою угодою до цього Договору. 
 

7. Завершальні положення. 
 

7.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, 
у тому числі пов’язані з висновком, виконання, зміни і припинення цього 
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Договору, тлумачення його умов, визначення наслідків недійсності або 
порушення умов Договору, регламентуються цим Договором і відповідними 
нормами чинного законодавства України. 
7.2. Цей Договір не є договором позики або договором дарування в розумінні 
положень Цивільного кодексу України. Цей договір укладений Сторонами, 
виходячи з принципу свободи договору, не заперечує чинному законодавству 
України і відповідає моральним принципам суспільства. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних нею в 
цьому Договорі реквізитів і зобов’язалися своєчасно у письмовій формі 
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у випадку неповідомлення несе 
ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 
7.4. Додаткові угоди і додатки до цього Договору є його невід’ємними 
частинами і мають юридичну силу у випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі, підписані Сторонами і скріпляють їх друком. 
7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і 
термінології українською мовою в двох однакових екземплярах, що мають 
однакову юридичну силу, - поодинці для кожної із Сторін. 
 

8. Реквізити сторін. 
 
 

Сторона-1 Сторона-2 
Юридична назва регіональної асоціації 

футзалу 
Адреса 
Банківський рахунок 
Не є платником податку на прибуток 
_____________________/Прізвище, ініціали 
                           /підпис/ 

Прізвище, ім'я і по батькові 
 

Паспорт: серія, № 
Адреса регістрації: 
_____________________/Прізвище, ініціали 
                           /підпис/ 
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