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Виконання передач м’яча в один і два дотики збірною командою 

України із футболу у товариських матчах 2011 року  
і матчах чемпіонату Європи 2012 року

Чорнобай І.М., Матвіїв В.І.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Метою дослідження є визначен-
ня показників виконання передач 
м’яча в один і два дотики спортс-
менами збірної команди України. 
Матеріалом для дослідження слу-
гували відеозаписи товариських та 
офіційних матчів команди України 
на чемпіонаті Європи 2012 року. 
Встановлено, що команда вико-
нувала за матч 78 – 63 передач 
в один дотик (з браком виконання 
20,51% – 34,72%) і 124 – 107 пере-
дач у два дотики (брак виконання 
10,28% – 17,79%). Зазначається, 
що низькій оцінці відповідає по-
казник менше 100 передач м’яча 
в один дотик за матч. Високих 
оцінок заслуговує команда, що 
виконала понад 130 таких пере-
дач м'яча за матч. Збірна команда 
України у 2011 році виконувала в 
середньому за матч 125 передач 
м’яча у два дотики. Найбільше пе-
редач м’яча в один дотик у 2012 
українці виконали у грі зі збірною 
Англії – 78 передач. Зазначається, 
що отримані показники передач 
м’яча командою України є підста-
вою для відповідної корекції підго-
товки до наступних матчів.

Чорнобай И.Н., Матвиив В.И. Выполне-
ние передач мяча в одно и два касания 
сборной командой Украины по футболу 
в товарищеских матчах 2011 года и мат-
чах чемпионата Европы 2012 года. Це-
лью исследования является определение 
показателей выполнения передач мяча в 
одно и два касания спортсменами сборной 
команды Украины. Материалом для иссле-
дования послужили видеозаписи товари-
щеских и официальных матчей команды 
Украины на чемпионате Европы 2012 года. 
Установлено, что команда выполняла за 
матч 78 – 63 передач в одно касание (брак 
выполнения 20,51% – 34,72%) и 124 – 107 
передач в два касания (брак выполнения 
10,28% – 17,79%). Отмечается, что низкой 
оценке соответствует показатель менее 
100 передач мяча в одно касание за матч. 
Высоких оценок заслуживает команда, вы-
полнившая более 130 таких передач мяча 
за матч. Сборная команда Украины в 2011 
году выполняла в среднем за матч 125 
передач мяча в два касания. Больше пере-
дач мяча в одно касание в 2012 украинское 
выполнили в игре со сборной Англии – 78 
передач. Отмечается, что полученные по-
казатели передач мяча командой Украины 
являются основанием для соответствую-
щей коррекции подготовки к следующим 
матчам.

Chornobay I.M., Matviiv V.I. Performance 
of transmission goals in one and two-
touch combined team of Ukraine on 
football in a friendly match in 2011 
and the matches of the European 
Championship in 2012. The aim of the 
study is to determine the performance 
of the transmission ball in one and two-
touch athletes Ukrainian National Team. 
The material for the study included a 
video of friendly and official matches 
of the Ukrainian team at the European 
Championships in 2012. It is established 
that the team performed for the match 78 – 
63 gears with one touch (replication error 
– 20.51% – 34.72%) and 124 – 107 gears 
in two touches (replication error  – 10.28% 
– 17.79%). It is noted that the lower 
estimate corresponds to the transmission 
rate of less than 100 goals in one touch 
of the match. Team deserves high marks, 
performing over 130 such programs ball 
per game. Ukrainian national team in 2011, 
served an average of 125 per game gear 
ball in two touches. More gear ball with 
one touch in 2012 Ukrainian performed in 
the game against England – 78 assists. It 
is noted that the figures obtained passes of 
ball team of Ukraine are the basis for the 
preparation of the appropriate correction 
for the next match. 
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Вступ. 1

Показники виконання передач м’яча вивчалися 
багатьма науковцями (С. Голомазов, Б. Чирва, 1999, 
Шамардин В.Н., 2002, Лисенчук Г.А., 2004, М. Гарас, 
Й. Фалес, І. Чорнобай, 2006,  Журид С.М., 2007, Са-
лем Мохамед, 2007, Перепелица П.Е., Демкович С.Э., 
2007, О. Соломонко, І. Карпа, 2010, Чорнобай І.М., 
Байрачний О.В., 2012, Ihor Chornobay, Olha Matviyas, 
2012  та іншими).

Зокрема, Голомазов, Б. Чирва, 1999 визначили се-
редні показники кількості та ефективності передач 
м’яча в один дотик збірними командами у фінальному 
турнірі чемпіонату світу 1998 року [1]. Збірні команди 
Франції, Бразилії, Хорватії, Нідерландів у матчах Куб-
ку Світу 1998 року виконували в середньому за гру 75 
– 95 передач м’яча в один дотик ногами [1, 2].

Лисенчук Г.А., 2004, у своїх дослідженнях зробив 
висновок, що команда, яка виконала менше 100 передач 
м’яча в один дотик за матч, заслуговує низьких оцінок 
з цього показника. Високих оцінок заслуговує команда, 
що виконала понад 130 таких передач м’яча за матч [3]. 

У роботах [4,5] визначені кількісні та якісні по-
казники виконання передач м’яча, чемпіонами світу з 
футболу у фінальних матчах 1930-2010 років.
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Журид С. М., 2007, вивчав виконання передач 
м’яча висококваліфікованими футболістами на чемпі-
онаті Європи 2004 року [6]. Салем Мохамед, 2007, ви-
значив показники кількості та ефективності передач 
м’яча в один і два дотики клубними європейськими 
командами високої кваліфікації [7, 11].

Перепелица П.Е., Демкович С.Э., 2007, визначи-
ли рівні контролю м’яча у кращих збірних команд на 
чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині, де найвищий 
показник був у збірної Іспанії, яка, нажаль, програла у 
1/8 фіналу збірній Франції [8]. Проте, в подальшому, 
збірна Іспанії, виконуючи у матчах велику кількість 
передач, ставала чемпіонами Європи 2008, 2012 років 
і чемпіонами світу 2010 року.

Показники виконання передач м’яча командою ФК 
,,Карпати” (Львів) у національному чемпіонаті Украї-
ни вивчали О. Соломонко, І. Карпа, 2010 [9,12].

Чорнобай І. М., Байрачний О. В., 2012 визначили  
показники передач м’яча в один і два дотики гравцями 
збірної України та їх суперниками у товариських мат-
чах 2011 року [10]. Збірна команда України з футболу 
не брала участі у відбірковому турнірі до чемпіонату 
Європи 2012. Команда готувалася до фінального тур-
ніру через низку товариських матчів, з яких кожний 
розглядався як контрольний [10].

Серед спеціальних літературних джерел, нами не 
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виявлено наукових праць, де б порівнювалися кількіс-
ні і якісні показники виконання передач м’яча в один 
і два дотики гравцями збірної України у товариських 
матчах (ТМ) 2011  року та матчах чемпіонату Європи 
(ЧЄ) 2012 року. 

Дослідження проводилося згідно з темою науково-
дослідної роботи кафедри футболу Львівського дер-
жавного університету фізичної культури на 2011 – 
2015 роки „Науково-методичні основи удосконалення 
системи підготовки спортсменів у футболі з урахуван-
ням особливостей змагальної діяльності” Зведеного 
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити відмінності показ-

ників виконання передач м’яча в один і два дотики 
збірною командою України у ТМ 2011 року та на ЧЄ 
2012 року.

Об’єкт дослідження. Змагальна діяльність збірної 
команди України з футболу.

Предмет дослідження. Відмінності показників 
виконання передач м’яча в один і два дотики у матчах 
збірної України.

Завдання дослідження: 
1.Визначити кількісні та якісні показники виконання 

передач м’яча в один і два дотики збірною України 
у ТМ 2011 року та матчах ЧЄ 2012 року.

2. Визначити відмінності у показниках виконання пе-
редач м’яча в один і два дотики збірною командою 
України у зазначених матчах.
Методи та організація дослідження. 

1. Аналіз літературних джерел.
2. Педагогічні спостереження за техніко-тактичними 

діями (передачами м’яча в один і два дотики).
3. Методи математичної статистики.
4. Теоретичний аналіз та узагальнення результатів 

досліджень.
Дослідження проводилися з використанням віде-

озаписів шістьох ТМ збірної команди України 2011 
року з національними збірними Франції, який від-

Рис. 1. Кількість виконання передач м’яча в один дотик (крім передач головою) збірною України 
у ТМ 2011 року та у матчах ЧЄ 2012 року.
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Рис. 2. Кількість виконання передач м’яча у два дотики збірною України у ТМ 2011 року  
та у матчах ЧЄ 2012 року.

бувся 6. 06. 2011 р., Швеції (10. 08. 2011 р.), Чехії (7. 
09. 2011 р.), Естонії (12. 10. 2011 р.), Німеччини (11. 
11. 2011 р.), Австрії (15. 11. 2011 р.), та матчів збірної 
України на ЧЄ 2012 року. Аналіз виконання передач 
м’яча в один і два дотики здійснювався за допомогою 
програми “VLK media plаyer”.

Результати дослідження. 
Аналіз відеозаписів матчів показав, що найбільшу 

кількість передач м’яча в один дотик (окрім передач 
головою) збірна України виконала у ТМ зі збірною 
Естонії – 128 передач (рис. 1), а найменшу кількість 
передач в один дотик у контрольному ТМ з сильною, 
згідно рейтингів Міжнародної федерації футболу 
(ФІФА), Союзу європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА), збірною командою Німеччини – 56 передач. 
Збірна команда України у ТМ 2011 року виконувала в 
середньому за матч 92 передачі м’яча в один дотик. 

У матчі ЧЄ 2012 року зі збірною Швеції українця-
ми виконано значно менше передач в один дотик (63 
передачі), ніж у ТМ 2011 року зі шведами (109 пере-
дач). У матчі зі збірною Франції на ЧЄ 2012 українці 
виконали майже таку ж кількість передач в один до-

тик, як і у ТМ рік перед тим (відповідно 72 і 69 пе-
редач). Найбільше передач м’яча в один дотик на ЧЄ 
2012 українці виконали у грі зі збірною Англії – 78 
передач.

Найбільшу кількість передач м’яча у два дотики 
збірна України виконала у ТМ 2011 року зі збірною Ес-
тонії – 181 передача та Швеції – 172 передачі, а наймен-
шу кількість передач виконано у ТМ зі збірними Ав-
стрії – 68 передач та Німеччини – 81 передачу (рис. 2).

Збірна команда України у ТМ 2011 року виконува-
ла в середньому за матч 125 передач м’яча у два до-
тики. 

На ЧЄ 2012 року у матчі зі збірною Швеції грав-
цями збірної України виконано 124 передачі у два до-
тики, значно менше, ніж у ТМ 2011 року зі шведами 
(172 передачі). У матчі зі збірною Франції на ЧЄ 2012 
українці виконали приблизно таку ж кількість передач 
у два дотики, як і у ТМ з французами (відповідно 118 
і 110 передач).

Найменший відсоток браку виконання передач 
м’яча в один дотик мав місце у ТМ збірної команди 
України з чехами – 12,63 %. Серед зазначених ТМ 
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2011 року найбільші відсотки браку виконання пере-
дач м’яча в один дотик мали місце у матчах збірної 
України зі збірними Швеції (26,6 %) та Австрії (26,04 
%). Брак передач м’яча в один дотик у ТМ зі збірною 
Франції становив 17,39 %, зі збірною Німеччини – 
21,42%, збірною Естонії – 24,21%.

В середньому брак виконання передач м’яча в 
один дотик гравцями збірної України у ТМ 2011 року 
становив 17,87 % за матч. 

У матчах ЧЄ 2012 найменший відсоток браку ви-
конання передач м’яча в один дотик гравцями збірної 
України мав місце у грі зі збірною Англії – 20,51%. 
У матчі ЧЄ 2012 зі шведами брак виконання пере-
дач м’яча в один дотик становив 23,8%, а зі збірною 
Франції – 34,72%.

Серед усіх досліджуваних нами матчів, наймен-
ший відсоток браку виконання передач м’яча у два 
дотики мав місце у грі збірної команди України на ЧЄ 
2012 року зі збірною Англії – 10,28%. 

Серед ТМ 2011 року найменші відсотки браку ви-
конання передач м’яча у два дотики виявлені у матчах 
українців зі шведами – 11,04% та естонцями – 12,15%. 
Брак передач м’яча у два дотики у ТМ зі збірною Ні-
меччини становив  13,58%, збірною Австрії – 14,7%, 
збірною Чехії – 15,32%. 

У матчі ЧЄ 2012 зі збірною Швеції брак виконання 
передач м’яча у два дотики становив 16,12%. Найбіль-
ший відсоток браку передач м’яча у два дотики грав-
цями збірної команди України допущений у матчах 
проти збірної Франції у 2011 році і на ЧЄ 2012 року 
(відповідно: 20,9 % та 17,79%). 

Висновки. 
1. Гравці збірної команди України на чемпіонаті 

Європи 2012 року виконувала за матч 78 – 63 
передачі в один дотик і 124 – 107 передач у два 
дотики. У товариських контрольних матчах 2011 
року збірна України виконували більше передач 
м’яча в один і два дотики, за виключенням матчів зі 
збірними Німеччини, Франції та Австрії. 

2. У матчах збірної команди України виявлено високі 
показники браку виконання передач м’яча в один 
дотик, за виключенням товариського контрольного 
матчу зі збірною Чехії. Також високі показники бра-
ку передач м’яча у два дотики (за виключенням мат-
чу зі збірною Англії та товариської гри зі шведами).
Перспективи подальших досліджень. Визначення 

якісних і кількісних показників виконання передач 
м’яча футбольними командами у матчах Чемпіонатів 
світу, континентів, чемпіонатів країн та юнацьких ко-
манд.
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