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Мета: провести порівняльний аналіз показників техніко-тактичних дій (одноборства, відбори, перехоплення,
удари по воротах) збірної команди України у 1/8 з командою Швейцарії та у 1/4 з командою Англії у чемпіонаті Європи.
Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, методи педагогічних спостережень, методи математичної статистики, реєстрація та порівняльний аналіз техніко-тактичних дій
(одноборства, відбори, перехоплення, удари по воротах) збірної команди України у 1/8 з командою Швеції та з
командою Англії у 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021 рр.
Результати: проведено кількісний та якісний аналіз показників техніко-тактичних дій (одноборства, відбори,
перехоплення, удари по воротах) збірної команди України у 1/8 зі збірною Швеції та з командою Англії у 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021 рр.
Висновки: отримано кількісні та якісні показники виконання ТТД (одноборства, відбори, перехоплення, удари
по воротах) збірної команди України у 1/8 з командою Швеції та у 1/4 з командою Англії на чемпіонаті Європи 20202021 рр., які свідчать про те, що збірна команда України мала значно вищі кількісні показники ТТД, але якість цих
показників значно гірша, ніж у суперників. Порівняльний аналіз якісних показників ТТД (одноборства) збірної команди України зі збірними Швеції та Англії свідчить про те, що вони не відповідають модельним характеристикам,
не дивлячись на те, що зі збірною Швеції команда України досягла позитивного результату.
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Вступ
Аналіз виступу найсильніших команд світу дозволяє
сформувати основні тенденції, які намітилися у сучасному футболі. Футбол став швидше, жорсткіше, інтенсивніше. Підвищується значимість кожного ігрового епізоду, збільшується кількість одноборств, що у кінцевому
підсумку веде до підвищення напруженості зустрічей.
Кожний поєдинок потребує мобілізації фізичних сил
і морально-вольових якостей [4, 13]. Цьому свідчить
останній чемпіонат Європи у 2020-2021 рр.
Розвиток футболу визначає суперництво між нападом та захистом в одному часовому просторі пріоритет
віддавався захисним схемам, у другому - наступальним.
Головний тренер збірної команди Франції Дідьє Дешам
висловив таку думку, що головне для команди не пропустити м’яч у свої ворота, бо протягом матчу завжди
буде 2-3 моменти для того, щоб забити гол [7].
Структура та критерії ефективності змагальної діяльності футболістів різного віку, кваліфікації і ігрових
амплуа у наш час вивчені досить добре [1, 3, 14]. Одним
з важливих компонентів техніко-тактичних дій ТТД у змагальній діяльності є захисні дії. До основних захисних дій
відносяться: одноборства, відбори, перехоплення.
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Однією з особливостей сучасного футболу є зростання значимості кожного ігрового епізоду. Найбільш
значущими є одноборства тому, що кількість і якість
цього показника багато в чому визначає успіх команди.
Одноборства у грі – це боротьба за м’яч, який контролюється суперником.
Відбір – це дія, що спрямована на оволодіння
м’ячем, який контролюється суперником. Існує два різновиди відбору: повний та неповний. При повному відборі – м’ячем оволодіває сам гравець, або його партнер.
При неповному відборі – м’яч відбивається на визначену
відстань або за бокову лінію. Перехоплення – це дія, яка
спрямована на оволодіння м’ячем, який не контролюється суперником [2, 10].
Контроль ігрової діяльності футболістів дозволяє
отримати об’єктивну характеристику ТТД в тих, або інших епізодах матчу та гри в цілому, а також надає можливість вносити корективи в тренувальну роботу в індивідуальному плані [5, 6, 12].
Особливий інтерес у фахівців викликає вивчення
тих ТТД, які, на їх думку, роблять найбільший внесок у
результат гри. До таких ТТД фахівці відносять удари по
воротах [8, 9, 15].
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тактичних дій (одноборства, відбори, перехоплення, удари по воротах)
збірної команди України у 1/8 з командою Швеції та у 1/4 з командою Англії
СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК

у фанальній частині чемпіонту Європи 2020-2021 рр.
Так, у раніше проведеному дослідженні [11] авторами було встановлено, що команди високого рівня у
середньому за гру виконують 13,2 ударів по воротах. З
них: з гри – 11,9 ударів, після розіграшу стандартних положень – 1,3 ударів: ногою – 11,4 ударів, головою – 1,8
ударів; після відскоку м’яча від каркасу воріт, воротаря, або захисника – 2,1 ударів, після передачі м’яча від
партнера – 9,8 ударів; в один дотик – 5,0 ударів, другим
дотиком – 3,4 удари, після ведення м’яча – 3,4 удари; з
грунту – 10,0 ударів, по м’ячу, що летить – 3,2 удари; з
межі площі воріт – 0,6 ударів, із зони між площею воріт
та одинадцятиметровою відміткою – 2,7 ударів, із зони
однидцятиметрової відмітки та лінії штрафної площі –
2,4 удари, із-за меж штрафної площі – 7,5 ударів.
Мета дослідження – провести порвіняльний аналіз
показників техніко-тактичних дій (одноборства, відбори,
перехоплення, удари по воротах) збірної команди України у 1/8 з командою Швеції та у 1/4 з командою Англії у
фанальній частині чемпіонту Європи 2020-2021 рр.

Матеріал і методи дослідження

Кількість ТТД збірної України значно вище, ніж у збірної Швеції, що свідчить про те, що збірна України більше
часу провела у захисних діях. Тільки в одноборствах у І-му
та ІІ-му таймах показники були однакові, хоча коефіцієнт
браку у першому таймі збірної України склав 75%, а у другому – 33%. У той же час показники збірної Швеції у І-му
таймі – 25%, а у другому – 63%. Якість виконання відборів
та перехоплень значно краща у збірної Швеції. Кількість
ТТД (одноборства, відбори, переховлення) у 1/4 збірної
України зі збірною Англії склали – 82, із них з негативним
покахником – 38. Коефіцієнт браку склав 46%. Кількість
ТТД (одноборства, відбори, перехоплення) збірної Англії
склали – 57, з негативним показником – 11. Коефіцієнт
браку – 19%, що відповідає модельним характеристикам.
Кількість виконання одноборств у першому і другому таймі цих команд була однакова, але якість виконання краща у збірної Англії. Що стосується відборів збірної
України, то у І-му таймі було виконано 23 відбори з коефіцієнтом браку – 61%, у другому таймі – 14, із них з негативним результатом – 6. Коефіцієнт браку склав – 43%.
Збірна Англії виконала у І-му таймі 5 відборів із негативним показником – 2. Коефіцієнт браку склав 40%,
у ІІ-му таймі – 9 відборів, негативний показник – 1. Коефіцієнт браку – 11%, що значно краще, ніж у збірної
України.
Збірна України виконала у І-му таймі 20 перехоплень, із них з негативним показником – 5. Коефіцієнт
браку склав 25%. У ІІ-му таймі 13/5. Коефіцієнт браку
– 38%. Збірна Англії виконала у І-му таймі – 14 перехоплень, з негативним показником – 3. Коефіцієнт браку
склав – 21%, а у ІІ-му таймі – 17 відборів, з негативним
показником – 1, що суттєво краще, ніж результати збірної України. Таким чином, можна зробити висновок, що
збірна України в іграх зі збірною Швеції та збірною Англії
мала значно вищі кількісні показники ТТД, але якість цих
показників значно гірша, ніж у суперників.
Аналізуючи та порівнюючи якісні показники ТТД одноборств у іграх збірної команди України зі збірними
Швеції та Англії, можна зробити висновок, що вони не

Реєстрація та аналіз ТТД здійснювалися в іграх чемпіонату Європи

2020-2021 рр. відповідно до відомих рекомендацій. Було проаналізовано ігри

у 1/8 фіналу зі збірною командою Швеції, та у 1/4 фіналу зі збірною Англії.
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У таблиці 1 наведено кількісні та якісні показники ТТД збірної України
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збірною Швеції команда України виконала 113 ТТД (одноборства, відбори,
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перехоплення),
із них 49 – з негативним показником. Коефіцієнт браку склав
У таблиці 1 наведено кількісні та якісні показники
ТТД збірної України у 1/8 фіналу зі збірною Швеції та у
1/4 фіналу зі збірною Англії. Так, зі збірною Швеції команда України виконала 113 ТТД (одноборства, відбори,
перехоплення), із них 49 – з негативним показником. Коефіцієнт браку склав – 41%. В свою чергу збірна Швеції
виконала 45 ТТД із них з негативним показником – 11,
коефіцієнт браку склав – 14%, що дорівнюється модельним показникам.
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результату (рис 1).
СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК

Рис.1. Показники командного браку одноборств команд України,
Швеції та Англії у 1/8, 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021рр.
Одним з важливих компонентів захисних дій є відбори. Якість цих дій
командою України, також суттєво відрізняється від показників збірної
Рис.1.
Швеції та Англії
(рис 2).
Показники командного браку одноборств команд України, Швеції та Англії
Рис.1. Показники командного
браку одноборств команд України,
у 1/8, 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021 рр.
Швеції та Англії у 1/8, 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021рр.
Одним з важливих компонентів захисних дій є відбори. Якість цих дій

командою України, також суттєво відрізняється від показників збірної
Швеції та Англії (рис 2).

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
Рис.2.
Показники командного браку у відборах м’яча команд України, Швеції та Англії
у 1/8, 1/4 чемпіонату Европи 2020-2021 рр.

Рис.2. Показники командного браку у відборах м’яча команд України,
Швеції та Англії у 1/8, 1/4 чемпіонату Европи 2020-2021рр.
Що стосується перехоплень м'яча, то ці показники збірної України з
усіх ТТД (одноборста, відбори, перехоплення) найкращі за якістю, але
поступаються показникам збірної Швеції та Англії (рис 3).
115 у відборах м’яча команд України,
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Що стосується перехоплень м'яча, то ці показники збірної України з

усіх ТТД (одноборста, відбори, перехоплення) найкращі за якістю, але
поступаються показникам збірної Швеції та Англії (рис 3).
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Рис. 3.

Рис. 3. Показники у перехопленнях м’яча команд України, Швеції та
Англії у 1/8, 1/4 фіналу чемпіонату Европи 2020-2021рр.

у перехопленнях
м’яча
команд України,
та Англії
Перевозник, В., Паєвський, В. Показники
(2021), "Показники
техніко-тактичних
дій (одноборства,
відбори, Швеції
перехоплення,
удари) збірної команди
у 1/8, 1/4
фіналу
чемпіонату
Европи 2020-2021
України в іграх 1/8 та 1/4 Чемпіонату Європи 2020-2021
років",
Слобожанський
науково-спортивний
вісник,рр.
№ 4(84), С. 197-220,
doi:10.15391/snsv.2021-4.007

Перевозник, В., Паєвський, В. (2021), «Показники техніко-тактичних
дій (одноборства, відбори, перехоплення, удари) збірної команди
України в іграх 1/8 та 1/4 Чемпіонату Європи 2020-2021 років»

46

Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(84), С. 44-49,
doi:10.15391/snsv.2021-4.007

У таблиці 2 наведено кількісні та якісні показники ударів збірної

команди України зі збірною Швеції у 1/8 та зі збірною Англії у 1/4

команди України зі збірною Швеції у 1/8 та зі збірною Англії у 1/4
чемпіонату Європи 2020-2021 рр.
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Таблиця 2
Кількісні та якісні показники ударів по воротах команди України
Таблиця 2
у 1/8 та у 1/4 чемпіонату Європи
командами
Швеції
таворотах
Англіїкоманди
(основний
Кількіснізта
якісні показники
ударів по
України
у 1/8 та у 1/4 чемпіонату Європи з командами Швеції та Англії (основний час)
час)
№

Команди

1
2

Україна
Швеція

1
2

Україна
Англія

удари
1/8 фіналу
15/11*
13/10*
1/4 фіналу
7/5*
10/4*

За матч

коефіцієнт браку
73%
77%
71%
40%

* загальна кількість ударів/кількість
ударів, які не влучили у ворота
* загальна кількість ударів/кількість ударів, які не влучили у ворота
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Аннотация. Владимир Перевозник, Владимир Паевский. Показатели технико-тактических действий (единоборства, отборы, перехваты, удары) сборной команды Украины в играх 1/8 и 1/4 чемпионата Европы в 2020-2021 гг. Цель:
провести сравнительный анализ показателей технико-тактических действий (единоборства, отборы, перехваты, удары по воротам) сборной команды Украины в 1/8 с командой Швейцарии и в 1/4 с командой Англии в чемпионате Европы. Материал
и методы: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, методы педагогических наблюдений, методы математической статистики, регистрации и сравнительных анализ технико-тактических действия (единоборства,
отборы, перехваты, удары по воротам) сборной команды Украины в 1/8 с командой Швеции и с командой Англии в 1/4 чемпионата Европы в 2020-2021 гг. Результаты: проведён количественный и качественный анализ показателей технико-тактических действий (единоборства, отборы, перехваты, удары по воротам) сборной команды Украины в 1/8 со сборной Швеции и
с командой Англии в 1/4 чемпионата Европы в 2020-2021 гг. Выводы: получены количественные и качественные показатели
выполнения ТТД (единоборства, отборы, перехваты, удары по воротам) сборной команды Украины в 1/8 с командой Швеции и
в 1/4 с командой Англии на чемпионате Европы в 2020-2021 гг., которые свидетельствуют о том, что сборная команда Украины
имела значительно выше количественные показатели ТТД, но качество этих показателей значительно хуже, чем у конкурентов.
Сравнительный анализ качественных показателей ТТД (единоборства), сборной команды Украина со сборными Швеции и Англии свидетельствует о том, что они не соответствуют модельным характеристикам, несмотря на то, что со сборной Швеции
команда Украины достигла положительного результата.
Ключевые слова: технико-тактические действия, единоборства, футболисты, коэффициент брака.
Abstract. Volodymyr Perevoznyk, Volodymyr Paievskyi. Indicators of technical and tactical actions (combat sports,
tackles, interceptions, kicks) of the Ukrainian national team in the games of 1/8 and 1/4 of the European Championship in
2020-2021. Purpose: to conduct a comparative analysis of the indicators of technical and tactical actions (single combats, tackles,
interceptions, kicks on goal) of the Ukrainian national team in 1/8 with the Swiss team and 1/4 with the England team in the European
Championship. Material and methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature data, methods
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СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
of pedagogical observation, methods of mathematical statistics, registration and comparative analysis of technical and tactical actions
(combat sports, tackles, interceptions, kicks on goal) of the Ukrainian national team in 1/8 with the Swedish team and the England team
in the 1/4 of the European Championship in 2020-2021. Results: a quantitative and qualitative analysis of indicators of technical and
tactical actions (combat sports, tackles, interceptions, kicks on goal) of the Ukrainian national team in 1/8 with the Swedish national
team and 1/4 with the England team in 1/4 of the European Championship 2020-2021 was carried out. Conclusions: the obtained
quantitative and qualitative indicators of the performance of TTD (combat sports, tackles, interceptions, kicks on goal) of the Ukrainian
national team in 1/8 with the Swedish team and in 1/4 with the England team at the European Championship 2020-2021 indicate that the
national team of Ukraine had significantly higher quantitative indicators of TTD, but the quality of these indicators is much worse than that
of competitors. A comparative analysis of the qualitative indicators of TTD (combat sports), the Ukraine national team with the Sweden
and England national teams shows that they do not correspond to the model characteristics, despite the fact that the Ukrainian team
achieved a positive result with the Swedish national team.
Keywords: technical and tactical actions, combat sports, football players, defect rate.
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