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Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими 

футболістами різних амплуа в ігрових зонах поля
Карпа І.Я.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Метою дослідження є встановлен-
ня структури техніко-тактичних дій 
кваліфікованих футболістів з ура-
хуванням специфіки ігрового амп-
луа та зон поля. Встановлено, що 
вдосконалення техніко-тактичних 
дій має бути обумовлено функціо-
нальними обов’язками футболістів 
в залежності від ігрового амплуа 
та різними зонами ігрового поля. 
Встановлено, що найбільше заді-
яних зон в середньому протягом 
матчу припадає на півзахисників, 
найменше – на нападників. Крайні 
захисники та півзахисники пере-
важно виконують техніко-тактичні 
дії у флангових зонах, а гравці цен-
тральної осі – в центральних зонах 
поля. Отримані дані підтвердили, 
що для сучасного футболу важли-
вим є виконання функціональних 
обов’язків гравців відповідно до 
їх амплуа та зон поля. Рекомен-
довано диференційований підхід 
в процесі удосконалення техніко-
тактичної підготовленості гравців.

Карпа И.Я. Выполнение технико-
тактических действий квалифицирован-
ными футболистами разных амплуа в 
игровых зонах поля. Целью исследования 
является установление структуры технико-
тактических действий квалифицированных 
футболистов с учетом специфики игрового 
амплуа и зон поля. Установлено, что совер-
шенствование технико-тактических действий 
должно быть обусловлено функциональ-
ными обязанностями футболистов в зави-
симости от игрового амплуа и различными 
зонами игрового поля. Установлено, что наи-
более задействованных зон в среднем в те-
чение матча приходится на полузащитников, 
меньше всего – на нападающих. Крайние за-
щитники и полузащитники преимущественно 
выполняют технико-тактические действия в 
фланговых зонах, а игроки центральной оси 
– в центральных зонах поля. Полученные 
данные подтвердили, что для современно-
го футбола важным является выполнение 
функциональных обязанностей игроков со-
гласно их амплуа и зон поля. Рекомендуется 
дифференцированный подход в процессе 
совершенствования технико-тактической 
подготовленности игроков.

Karpа I.Y. Implementation of technical 
and tactical actions qualified athletes 
in football different roles in gaming 
areas of the field. The aim of the study is 
to establish the structure of the technical 
and tactical actions skilled players with 
a specific game role and areas of the 
field. Found that the improvement of 
the technical and tactical actions must 
be due to functional responsibilities of 
the players depending on the game role 
and the different areas of the playing 
field. Found that the most involved 
areas on average during the match 
falls on the linebackers, and the lowest 
– in the forwards. The last defenders 
and midfielders mainly perform the 
technical and tactical actions in the 
flanking regions, and the central axis 
of the players – in the central areas of 
the field. The obtained data confirmed 
that modern football is important players 
perform functional duties in accordance 
with their roles and areas of the field. 
Differentiated approach is recommended 
in the process of improving the technical 
and tactical training of players.

Ключові слова:
техніка, тактика, ігрове поле, 
амплуа, футболісти. 

техника, тактика, игровое поле, амплуа, 
футболисты.

technique, tactics, playing field, line, 
football players.

Вступ. 1

В останні роки підвищився інтерес до змагальної 
діяльності у спорті, зокрема у футболі [5, 9], тому що 
показники змагальної діяльності є основним компо-
нентом, який визначає всю систему організації, мето-
дику і підготовленість спортсменів в ході навчально-
тренувального процесу [6, 8].

Швидкий розвиток футболу спонукає до 
постійних змін в організації та проведенні навчально-
тренувального процесу, так і самої гри, яка 
характеризується надзвичайно високою інтенсивністю, 
ефективністю, швидкістю та координаційною 
складністю виконання техніко-тактичних дій, а та-
кож високим ступенем взаємодії футболістів різного 
ігрового амплуа в окремих зонах ігрового поля [4, 
7, 11]. Прикладом цього є ігри Ліги чемпіонів, Ліги 
Європи, чемпіонати Світу та Європи, де команди де-
монструють надзвичайно високі показники, які харак-
теризують змагальну діяльність та визначають рівень 
їх підготовленості (Czerwinski J., 2004; http://www.
awans.net/strony/fizyczne/jarmuda/jarmuda1.html)[1]. 

Процеси, які спостерігаються в футболі, вимагають 
розвитку та вдосконалення методів організації 
рівня навантаження у тренувальній та змагальній 
діяльності [2, 3]. Вирішення цієї проблеми у сучас-
них умовах можна лише шляхом інтенсифікації та 
індивідуалізації навчально-тренувального процесу, 
а також диференціацією засобів і методів підготовки 
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футболістів різного ігрового амплуа (Czerwinski J., 
2004) [10].

Таким чином, аналіз структури техніко-тактичних 
дій кваліфікованих футболістів у відповідності до 
специфіки ігрового амплуа та зон ігрового поля, є 
важливим предметом наукового дослідження в галузі 
футболу. Отримані результати дозволять підвищити 
рівень індивідуальних та командних функцій в умовах 
змагальної діяльності, що прямолінійно впливатиме 
на результативність гри команд.

У зв’язку з вище викладеним, дане дослідження 
можна вважати актуальним, оскільки техніко-тактичні 
дії займають одне з провідних місць у системі 
підготовки кваліфікованих футболістів та є визначаль-
ними у досягненні високого спортивного результату.

Роботу виконано згідно з теми 2.4 “Теоретико-
методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в фізичному вихованні та 
спорті.” Зведеного плану науково-дослідної роботи 
у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015рр. 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
(номер державної реєстрації 0112U002001).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити структуру 

техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів з 
урахуванням специфіки ігрового амплуа та зон поля.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення науково-методичної літератури, педагогічне 
спостереження, методи математичної статисти стики.
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Результати дослідження. В нашому дослідженні 
для більш цілеспрямованого аналізу змагальної 
діяльності і більш об’єктивного визначення 
специфічності виконання ТТД футбольне поле було 
розбито на 12 ігрових зон. Кожна з перерахованих 
вище зон була розділена ще на дві флангові та одну 
центральну (рис.1).

Педагогічні спостереження за змагальною 
діяльністю кваліфікованих футболістів дозволили 
прийти до висновку, що виконання ТТД обумовлено 
їх функціональними обов’язками. Кожен з польових 
гравців в залежності від його амплуа взаємодіє з грав-
цями інших амплуа відповідно до тактичної побудо-
ви гри. В сучасному футболі розрізняють такі ігрові 
амплуа: воротар, крайній захисник, центральний за-
хисник, крайній півзахисник, опорний півзахисник, 
центральний півзахисник (інсайт), нападник. Кожна 
тактична система передбачає певну кількість гравців 
в лінії захисту, півзахисту та нападу. В останні роки як 
серед клубних, так і збірних команд найбільш часто 
використовується тактична система 1–4–2–3–1: во-
ротар – чотири захисники, два опорних півзахисники, 
три півзахисники (два крайніх, так званні «вінгери» і 
один центральний, один нападник.

В процесі дослідження в умовах змагальної 
діяльності встановлено, що для гравців різних амплуа 
важливе відповідне співвідношення виконання ТТД в 
різних ігрових зонах. Як видно з табл. 1 гравці, що 
виконують функції певних амплуа найбільше вико-
нують ТТД саме в ігрових зонах, які передбачені для 
контролю в процесі атакуючих і захисних дій. 

Так, зокрема, правий захисник найбільше ТТД 
виконує в ігрових зонах «А3» – 21, 4 %, «Б3» – 14, 3 
%, «В3» –28, 6 %, «Г3» – 14, 2 %. Подібні значення 

зафіксовані у лівого захисника, але у зонах лівого 
флангу: «А1» – 15, 5 %, «Б1» – 35, 5 %, «В1» –22, 2 %, 
«Г1» – 9, 1 %.

Центральні захисники найбільше ТТД виконують 
в центральних зонах поля від 10, 0 % в зоні «А2» до 45, 
7 % – в зоні «В2». Подібна тенденція спостерігається 
для на півзахисників. В центральних більше ТТД 
припадає виконувати опорним півзахисникам і цен-
тральному півзахиснику, а у крайніх зонах – централь-
ному півзахиснику. 

Що стосується нападника, то гравець цього ам-
плуа в більшій мірі виконує ТТД в центральних зонах 
«В2» – 23, 0 % та «Г2» – 38, 4 %. В інших ігрових зонах 
секторів «В» та «Г» виконання ТТД нападника стано-
вить від 3, 8 до 14, 2 %.

Таким чином в процесі дослідження встановлено, 
що в кожній із ігрових зон спостерігається домінуюче 
виконання ТТД гравцями різних амплуа (рис. 2).

В той же час сучасна тактика побудови гри ко-
манди передбачає поєднання спеціалізованого 
та універсального рівнів техніко-тактичної 
підготовленості гравців. Із табл. 1 видно, що в процесі 
гри для кожного амплуа характерна різна кількість 
задіяних зон. Найбільше таких зон у півзахисників, 
найменше – у нападників.

Отже отримані результати дослідження дозволили 
констатувати, що підвищення спортивної майстерності 
кваліфікованих футболістів має здійснюватися на 
основі аналізу техніко-тактичних дій, як головних 
структурних елементів змагальної діяльності. А сам 
процес удосконалення виконання ТТД має відбуватися, 
з одного боку, з урахуванням специфічних особли-
востей ігрових зон поля, а з іншого – з урахуванням 
функціональних обов’язків ігрових амплуа.

Рис. 1. Схема розподілу ігрового поля на 12-ть зон
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Таблиця 1

Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами різних амплуа  
в ігрових зонах поля, % (n=18)

Амплуа гравців
Ігрові зони поля

Кількість  
задіяних зон

А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 В1 В2 В3 Г1 Г2 Г3

Правий захисник – 4, 8 21, 4 – 7, 1 14, 3 – 4, 8 28, 6 – 4, 8 14, 2 8 
(66, 6 %)

Лівий захисник 15, 5 11, 1 – 35, 5 4, 4 – 22, 2 2, 2 – 9, 1 – – 7 
(58, 3%)

Правий централь-
ний захисник 2, 1 25, 5 2, 1 2, 1 46, 8 6, 3 2, 1 9, 6 2, 1 – 1, 3 – 8 

(66, 6 %)

Лівий центральний 
захисник 4, 2 10, 0 1, 4 11, 4 45, 7 1, 3 – 24, 2 – – 2, 8 1, 0 9

 (25, 0 %)

Правий 
півзахисник – 1, 2 2, 5 2, 5 2, 5 7, 6 6, 4 11, 5 35, 8 – 10, 4 19, 6 10 

(83, 3 %)

Лівий півзахисник 1, 5 – 1, 5 6, 3 3, 1 – 28, 1 17, 1 1, 5 26, 5 14, 4 – 9 
(75, 0 %)

Опорний 
півзахисник  
(правий)

1, 4 4, 2 – 1, 4 46, 4 5, 6 4, 2 18, 3 14, 0 – 3, 2 1, 3 10 
(83, 3 %)

Опорний 
півзахисник 
(лівий)

3, 8 – – – 38, 4 – 9, 1 28, 5 7, 7 2, 5 10, 0 10, 0 7 
(58, 5%)

Центральний 
півзахисник 
(інсайт)

– – – – 6, 8 – 4, 5 40, 9 9, 0 6, 8 29, 5 29, 5 7 
(58, 3 %)

Нападник – – – – – – 7, 6 23, 0 3, 8 14, 2 38, 4 38, 4 6 
(50, 0 %)

Висновки.
В дослідженні встановлено виконання техніко-

тактичних дій кваліфікованими футболістами різних 
амплуа в ігрових зонах поля, а також визначена 
кількість задіяних зон гравцем того чи іншого амплуа. 
Найбільше задіяних зон в середньому протягом матчу 
припадає на півзахисників (8-10 заграних зон), наймен-
ше на нападників (5-6 заграних зон). Що стосується 
виконання ТТД, то крайні захисники та півзахисники 
переважно виконують ТТД у флангових зонах, а гравці 
центральної осі – в центральних зонах поля.

Щодо індивідуальних показників ТТД у 
кваліфікованих футболістів різного ігрового амплуа, 
встановлено, що правий захисник найбільше ТТД 
виконує в ігрових зонах «А3» – 21, 4 %, «Б3» – 14, 3 

%, «В3» –28, 6 %, «Г3» – 14, 2 %. Подібні значення 
зафіксовані у лівого захисника, але у зонах лівого 
флангу: «А1» – 15, 5 %, «Б1» – 35, 5 %, «В1» –22, 2 %, 
«Г1» – 9, 1 %. Для центральних захисників найбільші 
показники виконання ТТД в центральних зонах поля 
від 10, 0 % в зоні «А2» до 45, 7 % – в зоні «В2». Подібна 
тенденція спостерігається для півзахисників. Напада-
ючий в більшій мірі виконує ТТД в центральних зонах 
«В2» – 23, 0 % та «Г2» – 38, 4 %. В інших ігрових зонах 
секторів «В» та «Г» виконання ТТД нападника стано-
вить від 3, 8 до 14, 2 %.

Перспективи подальших досліджень акцентовані 
на проведенні аналізу основних показників змагальної 
діяльності футболістів різного ігрового амплуа в окре-
мих зонах поля на різних етапах підготовки.
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