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Виступ президента ФФУ Григорія Суркіса на Міжнародному семінарі «Розвиток
шкільного футболу», який розпочався у Будинку футболу 26 січня 2010 року.

Шановні пані та панове, колеги, друзі!

Я радий вітати в цьому прекрасному Будинку футболу таке шановне зібрання. Наші
зустрічі вже стали традицією. Саме ви − вчителі та методисти, дитячі тренери та
ентузіасти масового футболу − є головними дійовими особами у формуванні здорового
способу життя української молоді.

Аби налаштувати всіх на позитивну хвилю, хочу презентувати найбільше наше спільне
досягнення минулого року − здобуття статусу шести зірок у рамках хартії масового
футболу УЄФА. Наразі цю категорію мають, окрім України, тільки шість країн −
Німеччина, Англія, Нідерланди, Норвегія, Шотландія та Фінляндія.

Не буду детально характеризувати критерії по кожній зірці − ви бачите їх на екрані. Але
підкреслю, що для нас це − не лише престиж, але й щорічні 100 тисяч євро, які
Європейський футбольний союз виділяє саме за цією системою.
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Моя щира подяка всім присутнім у цьому залі, адже така висока оцінка УЄФА − це
насамперед оцінка вашої тривалої наполегливої праці. Її результати в Європі вже
назвали «українським дивом».

Отже, досягнення − є. Разом із тим ви прекрасно розумієте, що саме аматорський
футбол є найбільш вразливим під час економічної кризи. Якраз до її наслідків я відніс би
той факт, що в минулому році зменшилася кількість команд майже в усіх регіональних
першостях. На це треба звернути першочергову увагу − прагнути підвищити і кількісні, і
якісні показники змагань, запровадити першості в тих регіонах, де вони взагалі не
проводяться, спрямовувати зусилля на приведення до відповідного стану футбольних
полів і спортивних споруд.

У пошуках шляхів вирішення цих проблем, очевидно, є сенс звернути увагу на досвід
Європи. Скажімо, той, що стосується створення міцної клубної системи на аматорському
рівні.

Незважаючи на зниження кількості команд, торішні абсолютні цифри першостей різних
рівнів в Україні налаштовують на оптимістичний лад: маємо більше шести з половиною
тисяч команд, 110 тисяч учасників. Це − добрий фундамент для майбутніх результатів.

А зараз − кілька слів про успіхи вже здобуті. Свій внесок до скарбнички торішніх
футбольних перемог України зробила Асоціація студентського футболу. Наші студенти в
липні перемогли на Всесвітній універсіаді в Сербії, відстоявши титул, здобутий два роки
тому. Лише трьом футбольним збірним в історії − Україні, Італії та Японії − вдавалося
вигравати дві Універсіади поспіль. Тернопільська та івано-франківська команди зайняли
відповідно перше та друге місця на університетському чемпіонаті Європи, який
проводився в Україні. Студентська ліга розширила кількість учасників до 18. До речі, сам
голова Асоціації студентського футболу Віталій Пилипенко, незважаючи на кризу, на
свої кошти побудував і відкрив для бородянських дітей чудовий футбольний майданчик
зі штучним покриттям.

Не можна не відзначити успіхи наших земляків у змаганнях серед інвалідів. Чемпіонат
світу з футзалу в Софії та Дефлімпійські ігри в Тайпеї виграла збірна інвалідів слуху, а
гравці з вадами зору стали віце-чемпіонами Європи у Мінську.
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Було б несправедливим обійти увагою важливу місію по розвитку масового футболу
наших стратегічних партнерів − спортивних товариств. Свого часу ФФУ підтримала
ініціативу «Колоса» із залучення сільських школярів до футбольного фестивалю
«Даруймо радість дітям!» Наразі в ньому беруть участь понад 30 тисяч команд, а це −
400 тисяч юнаків і дівчат, котрим у нинішніх умовах конче необхідна підтримка.

Минулого року вперше проведено ще одні масові багатоступеневі змагання − серед так
званих «важких підлітків». Це започаткований МВС України турнір «Футбольні зірочки».
Велику роботу з реабілітації та ресоціалізації наркоманів і засуджених, а також
безпритульних дітей проводить київська Ліга «Футбол проти наркотиків і криміналу».

Асоціації аматорського футболу вдалося втримати на належному рівні наймасовіші
змагання України − «Шкіряний м’яч». Це було б неможливо без підтримки ФФУ, без
об’єднання зусиль із Міністерством освіти та науки, Мінсім’їмолодьспорту. Обидва
міністерства, до речі, організують для молоді ще багато цікавих і корисних змагань.

Коли ми укладали Угоду про впровадження в загальноосвітніх школах третього уроку
фізкультури з елементами футболу, в УЄФА уважно слідкували − чи довго
протримається це небачене тоді для Європи і світу нововведення. І, переконавшись у
серйозності наших намірів, офіційно визнали Україну взірцем для інших асоціацій.
Підкреслю, наша співпраця з Міністерством освіті та науки в цьому проекті триває вже
восьмий рік, і до угоди, згідно з якою ми працюватимемо до 2012-го, долучилося й
Міністерство сім'ї, молоді та спорту.

Але існують регіони, насамперед це Одеська та Житомирська області, де місцеві
федерації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки ніяк не
відпрацюють спільного підходу до проведення змагань. У підсумку страждає дитячий
футбол, а з ним і наші з вами діти.

Необхідно більше уваги приділяти початковим етапам «Шкіряного м'яча» − це районний
та міський рівні. Головна мета цього проекту − дати можливість долучитися до
улюбленої гри кожній дитині, яка має бажання − навіть якщо в неї не вистачає
спеціальної підготовки чи здібностей. Маємо позитивні приклади. Так, у Новоселицькому
районі Чернівецької області у змаганнях беруть участь усі без винятку школи, а
нагородження призерів перетворюється на справжнє свято, за що треба дякувати
районній федерації футболу та її голові Віталію Ротору. Можна згадати й селище
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Коцюбинське під Києвом, де футбол давно вже став тотальним захопленням не лише
хлопців, а − насамперед − дівчат.

До речі, сьогодні ми запросили на нашу зустріч вихованку жіночого клубу «Біличанка»,
яка представляє Коцюбинське, − Аліну Горобець, а також її тренера Володимира
Колока. Аліну нещодавно визнано найкращим гравцем світового жіночого футзалу.
Привітаймо дівчину та її наставника.

Наші подальші кроки в напрямку розвитку шкільного футболу − організація профільних
гуртків при навчальних закладах та участь у цікавому проекті Open Fun Football Schools,
який курирує УЄФА. З нинішнього року ми щорічно відкриватимемо по всій країні 10-12
спеціальних футбольних таборів, куди запрошуватимуться хлопці та дівчата, які не
займаються футболом на елітному рівні. При цьому школам постачатиметься багато
спортивного обладнання, діти отримуватимуть необхідне екіпірування, а тренери, вчителі
та інструктори до того ж проходитимуть спеціальну підготовку. У зв’язку з цим чекаємо
від вас пропозицій. З вашою допомогою будуть складені списки регіонів і муніципалітетів
для розташування таборів, а також визначене коло людей, які безпосередньо
реалізуватимуть цей проект.

Від переліку досягнень дуже не хочеться переходити до негараздів. Але буде
неправильним замовчати надану Міністерством освіти статистику щодо матеріального
забезпечення спортивної бази шкіл. У 64% навчальних закладів відсутні футбольні
майданчики великих розмірів, у 7% − навіть спортивні зали, а у 40% ці зали не
відповідають сучасним вимогам. Завдяки програмі ФФУ «Наше майбутнє», згодом
підхопленій Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, в країні збудовано 900
майданчиків, половина з яких мають збільшені розміри. Однак їх усе одно замало, щоб
забезпечити потреби всіх шкіл, і в цьому питанні потрібен системний державний підхід.

Ще гірша ситуація − із постачанням до шкіл, особливо сільських, елементарного
спортивного інвентаря. Проблемою є й методичне забезпечення. Підготовлено до друку
багато гарних посібників із фізичного виховання, але Міністерство освіти не має коштів,
щоб їх надрукувати. Здається, лише один наш посібник − «Футбол у школі» − був
доведений до всіх вчителів.

У 2010 році ФФУ − за рахунок власних коштів, надходжень від спонсорів і партнерів −
реалізуватиме ідею забезпечення регіонів комплектом «Усе для уроку футболу». У

4/5

Українсько-голландський урок футболу
Автор: Інформ-служба ФФУ
26.01.2010 15:32 -

дитячому рюкзачку з футбольною символікою лежатимуть м'яч, насос, манішки, фішки
для розмітки, нова програма зі шкільного футболу, а також наша книга та диски з
методиками занять, у тому числі − самостійних. Продовжимо ми й програму передачі
школам футбольних м'ячів.

У 2010 році − 19 травня − вперше відбудеться День масового футболу УЄФА.
PR-компанія цього заходу стартує за 100 днів − уже в лютому. Ми плануємо провести ці
важливі пропагандистські заходи в усіх регіонах України, і тут нам також не обійтися без
вашої дієвої допомоги.

Щиро переконаний у тому, що успіхи на ниві масового футболу стали додатковим
важливим аргументом на користь України при виборі УЄФА і підґрунтям тієї довіри, яку
нам надали щодо кількості приймаючих міст Євро-2012. Ми з вами працюємо на майбутнє
− своє і наших нащадків, на майбутнє усієї нашої країни.

Дякую за увагу!
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