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Останні п’ять років я очолюю громадську організацію «Футбольна асоціація 

жінок Луганської області». Вона була створена як структурний підрозділ Асоціації 

жіночого футболу України. Але на всеукраїнському рівні така форма управління 

розвитком олімпійського виду спорту – футболу в жіночому виконанні так і не 

запрацювала. Натомість Футбольна асоціація жінок Луганської області, спираючись на 

накопичений за майже тридцятирічну історію існування цього виду спорту в регіоні, 

продовжила своє існування. 

За основу своєї діяльності ми взяли розроблену нами програму «Чудова освіта, 

міцне здоров’я,фізична досконалість». Тож на перше місце у своїй діяльності ми 

запровадили тісну співпрацю із навчальними закладами, завдяки якій наші вихованки 

в першу чергу мають отримати вищу освіту на бюджетній основі, адже в переважній 

більшості наші підопічні – це діти – сироти, діти з неблагополучних родин, діти, яких 

виховує один з батьків. 

До початку військового конфлікту на Донбасі у сферу інтересів нашої організації 

входили: 

- Загальноосвітня школа № 7 міста Луганська, 

- Новосвітлівський професійний аграрний ліцей Краснодонського району, 

- Слов’яносербський сільськогосподарський технікум, 

- Луганський національний аграрний університет. 

З кожним з цих освітніх закладів у Футбольної асоціації жінок Луганської 

області були підписані угоди про співпрацю. Таким чином, дівчата, що займалися 

футболом, мали змогу навчатись в одному з цих навчальних закладів на бюджетній 

основі і в решті решт отримували дипломи про здобуття вищої освіти. Звичайно, що 

професійними футболістками стають одиниці. А от отримують спеціальність і 

знаходять свою місце в житті вся наші вихованки. 

Виходячи з реалій сьогодення, нам довелося переорієнтуватись. Зараз ми 

співпрацюємо з низкою загальноосвітніх шкіл міст Лисичанськ і Привілля, 

Лисичанським педагогічним коледжем та інститутом фізичної культури і спорту 

Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка – навчальними 

закладами, що базуються на підконтрольній Україні територіях Луганської області.  



Для того, щоб проводити відбір футболісток до вищезгаданих навчальних 

закладів, ми опанували таку форму роботи, як «Фестиваль жіночого футболу». Мета 

його надати якомога більшій кількості дівчат знань про олімпійський вид спорту – 

футбол в жіночому виконанні. 

З дівчатами, які вже мають певні навички в футболі, ми виїздимо до міст, селищ 

і сіл Луганської області, де проводимо для школярок показові тренування, 

розповідаємо про історію розвитку жіночого футболу у світі й на Луганщині, 

закріплюємо здобуті знання через проведення футбольної вікторини, на останок 

проводимо міні-турніри для всіх бажаючих спробувати себе у футболі. 

За часів існування Футбольної асоціації жінок Луганської області ми відвідали 

майже всі райони Луганської області. Останнім за часом фестиваль відбувся 12 

березня у селищі Новопсков. А відразу після нашого заходу ми вирушаємо в 

Білокуракіне, де черговий фестиваль запланований на 26 березня. 

Відвідуючи віддалені райони області, ми прийшли до висновку, що необхідно 

удосконалювати існуючі форми спортивної роботи на місцях. Так дитячо-юнацькі 

спортивні школи у своєму сучасному вигляді вже не спроможні вирішувати покладені 

на них завдання з підготовки здорових спортивно заряджених дітей. Там тренер, щоб 

отримати свою мізерну зарплату, повинен мати якнайменше чотири академічні групи 

по 20 дітей у кожній. Це і сільських умовах майже неможливо. 

Альтернативою ДЮСШ на наш погляд мають стати спортивні клуби у 

загальноосвітніх школах, коледжах, ліцеях, технікумах. Свій висновок ми робимо, 

зокрема, на досвіді роботи учителя фізкультури однієї з привольнянських шкіл, що 

входить до територіальної громади Лисичанська Андрія Криворотько. Розробивши 

свою методику підготовки дітей, він на громадських засадах впроваджує її у життя. 

Зараз у нього займаються футболом чотири групи хлопчаків, одна група дівчат і одна 

група дорослих жінок, яких він долучає до здорового способу життя. 

З якими проблемами стикаються подібні ентузіасти і ми разом з ними. В першу 

чергу на заваді стає застаріла спортивна база. Про що ще можна говорити, якщо у 

роздягальнях шкіл відсутні елементарні гігієничні умови. Тобто помитись після 

тренування там неможливо! 

Про те, що являють собою майданчики, на яких ентузіасти намагаються 

тренувати своїх підопічних і говорити не хочу. На 50 відсотків покриття таких горе-

майданчиків – асфальт, на якому не те що тренуватись, ходити небезпечно!!!   

В 2012 році, коли в Україні проводився фінал чемпіонату Європи з футболу 

серед чоловічих команд, була розроблена і запроваджена державна програма «Тисяча 



майданчиків», які мали встановити по всій Україні. Але чомусь вона так і не була 

втілена в життя, хоча гроші під неї були виділені!!! 

Наша громадська організація за роки свого існування не витратила на 

забезпечення своєї діяльності жодної копійки державних коштів. Ми існуємо завдяки 

небайдужим меценатам, які зацікавлені в тому, щоб наші діти росли здоровими і 

освітченими. Але багато з них, надаючи нам певні кошти, вимагають, щоб ми ніколи 

не згадували них самих або фірми, які вони представляють. Адже в нашій країні до 

сьогодня немає Закону України «Про меценатство у спорті». Тож будь яка 

благодійність у спорті поза законом і карається відповідними фіскальними органами. 

 

Спираючись на досвід роботи  Футбольної асоціації жінок 

Луганської області протягом останніх п’яти років, ми пропонуємо: 

1. Народним депутатам України якнайшвидше запровадити в життя Закон 

України «Про меценатство у спорті», який вже 15 років лежить у шухлядах 

Верховної Ради, щоб легалізувати благодійницьку діяльність меценатів у 

нашій сфері. 

2. Міністерству науки і освіти розробити і запровадити у життя Положення 

«Про спортивні клуби загальноосвітніх шкіл, середньо-спеціальних 

навчальних закладів і вишів І-ІІ уровнів акредитації, які будуть 

фінансуватися меценатами від спорту. 

3. Мінмолодьспорту реанімувати державну програму «Тисяча майданчиків» і 

забезпечити сучасними спортивними спорудами всі загальноосвітні школи. 
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