




Українська асоціація футболу та національна команда запрошують вас 
на товариський матч зі збірною Бахрейну! Цей поєдинок — перша з трьох ігор 
у рамках підготовки синьо-жовтих до фінальної частини Євро-2020. Тому кожен 
із матчів має велике значення для відточення командної майстерності підопічних 
Андрія Шевченка напередодні старту континентальної першості. Із Харковом 
та ОСК “Металіст”, де відбудеться двобій, нас пов’язує чимало знакових спогадів 
з історії українського футболу. Зокрема, це переможний матч зі збірною Литви 
у кваліфікації Євро-2020, яку команда Андрія Шевченка завершила без жодної 
поразки. 

Бажаю нашій збірній вийти на поєдинок із Бахрейном у найкращій ігровій 
формі, виконати завдання тренерського штабу та подарувати вболівальникам 
справжнє футбольне свято! 

З повагою, 
президент Української асоціації футболу,
член Виконкому УЄФА
Андрій Павелко

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
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Євро-2020: історичний успіх без поразок

 Харків — «бронзове» місто за кількістю матчів збірної

Над випуском працювали: 
Марина Нежигай, 
Сергій Дрига, Данило Горлач, 
Юрій Мазниченко, 
Тетяна Горобченко, 
Олена Дмитрук, 
Олександр Гливинський, 
Микола Васильков, Тетяна Ящук, 
Євген Пашутинський.

Фото: 
Павло Кубанов, Євген Кравс, 
з архіву УАФ, УЄФА, Футбольної 
асоціації Бахрейну, із соцмереж 
гравців і тренерів національної 
команди. 

Дизайн і верстка:

Анатолій Рєпін.

ЗМІСТ
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Віталій Миколенко



6

травень 2021

Євро-2020: 
історичний відбір 
для синьо-жовтих

Національна збірна України вийшла до фінальної частини першості 
континенту з першого місця в групі та не програвши жодного матчу 
 
Вісім зустрічей, шість перемог та дві нічиї — такий доробок головної 
команди України у відбірному турнірі чемпіонату Європи, що стартує вже 
найближчим часом. Національна збірна країни гратиме на головному 
футбольному форумі континенту втретє поспіль. І вперше у своїй історії 
синьо-жовті ввійшли до когорти найкращих команд Старого Світу за 
підсумками групового раунду кваліфікації. У 2012-му Україна потрапила 
на чемпіонат Європи на правах господаря турніру, чотири роки потому — 
через стикові матчі кваліфікації, цього ж разу гарантувала собі путівку та 
перше місце в групі за тур до закінчення першої частини відбору.
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Зізнаємося чесно, такого результату 
бажали всі, та вірили в нього — 
лише одиниці. Жереб був не надто 
прихильним до підопічних Андрія 
Шевченка, відправивши їх до однієї 
групи із чинними чемпіонами Європи, 
португальцями, та учасниками 
мундіалю-2018 — сербами. Та й 
команди Литви та Люксембургу, хоч і 
належали до аутсайдерів, були готові 
попсувати нерви шукачам путівок 
на Євро-2020. Зрештою, остання це 
довела зокрема й матчами проти 
синьо-жовтих. 

У цьому відборі відбулося 
становлення Романа Яремчука, який 
забив свій перший м’яч у складі 
збірної, а потім став її найкращим 
бомбардиром у турнірі. Віталій 
Миколенко змусив звернути на себе 
увагу провідних клубів Європи. Євген 
Коноплянка, незважаючи на складний 
період у своєму колишньому клубі, 
знову був мотором збірної. Андрій 
Ярмоленко, відновившись після 
травми, забив такий украй важливий 
гол Португалії. Віктор Циганков 
записав на свій рахунок у кваліфікації 
три м’ячі, а Руслан Маліновський 
вийшов у головній команді країни 
на перші ролі. У кожному поєдинку 
підтверджували свій високий 
клас Пятов, Марлос і Зінченко. 
Зрештою, кожен із футболістів, які 
викликалися до збірної, зробив свій 
внесок у підсумковий результат. А 
миттєвості того відбору ще довго 
залишатимуться у пам’яті.

22.03.2019 
Португалія — Україна 

0:0

Вкрай важлива нічия у стартовому 
матчі турнірі на полі чинних чемпіонів 
Європи. Причому, за грою синьо-
жовті не поступалися португальцям, 
заробивши перший бал у 
кваліфікаційному турнірі.

25.03.2019 
Люксембург — Україна 

1:2

На диво складний матч для нашої 
команди, якій навіть довелося 
відігруватися по ходу зустрічі. На гол 
Тюрпеля ще до перерви влучним 
ударом відповів Циганков, а перемогу 
синьо-жовтим приніс автогол тепер 
уже київського динамівця Жерсона 
Родрігеса.

07.06.2019 
Україна — Сербія 

5:0

Фантастичний матч від синьо-жовтих. 
Дублі Циганкова та Коноплянки, 
перший гол Яремчука за збірну, 
фантастична підтримка на «Арені 
Львів» — усе це складові розгромної 
перемоги над Сербією, яка в 
попередньому турі відібрала очки в 
Португалії.

10.06.2019 
Україна — Люксембург 

1:0

Знову важкий матч проти 
«футбольного карлика» й знову — 
мінімальна перемога. У Львові Роман 
Яремчук потішив земляків забитим 
голом за збірну.

07.09.2019 
Литва — Україна 

0:3

Спокійна перемога на класі. Навіть 
штучне поле, до якого господарі 
були більш звичними, не завадило 
синьо-жовтим виграти з розгромним 
рахунком завдяки голам Зінченка, 
Марлоса та Маліновського.

11.10.2019 
Україна — Литва 

2:0

Саме Маліновський став героєм 
наступного матчу синьо-жовтих, 
оформивши дубль на харківському 
стадіоні «Металіст».

14.10.2019 
Україна — Португалія 

2:1

Надзвичайно важливий матч для 
синьо-жовтих. Українська збірна 
вже майже гарантувала собі вихід 
до фінальної частини Євро-2020 
(завадити цьому могли б лише зовсім 
фантастичні обставини), але перемога 
над Роналду та Ко гарантувала б 
синьо-жовтим перше місце в групі 
та ще раз підтвердила, що українці 
по праву стали найсильнішою 
командою групи. І наші хлопці її 
здобули, на заповненому вщерть 
«Олімпійському» змусивши 
португальців ще в першому таймі 
після влучних ударів Яремчука та 
Ярмоленка двічі діставати м’яч із 
сітки. Єдине, на що спромоглися 
гості, — гол престижу від Роналду з 
пенальті.

17.11.2019 
Сербія — Україна 

2:2

Цей матч уже не мав для України 
жодного значення, але синьо-жовті 
зробили все, аби завершити відбір 
без поразок. Двічі по ходу зустрічі 
українцям доводилося відігруватися, 
та все ж влучні удари Яремчука та 
Бєсєдіна принесли нашій збірній 
нічию.
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стартував підготовчий цикл збірної України 
напередодні фінальної частини чемпіонату Європи 
2020 року. Гравці українських клубів, а також 
Олександр Зубков із «Ференцварошу» та Євген 
Макаренко з «Кортрейка» зібралися в Харкові, 
розмістившись у готелі Superior Golf & Spa Resort. 

на ОСК «Металіст» у Харкові відбудеться 
товариський матч Україна — Бахрейн, який 
розпочне серію підготовчих ігор синьо-жовтих 
до  вропейської першості. 

збірна України проведе 
другу товариську гру на 
зборі — з командою Північної 
Ірландії.

заключний спаринг збірної України 
напередодні континентального 
форуму. Українці проведуть 
контрольну гру з кіпріотами.

збірна України вирушить на 
Євро-2020. Базуватиметься 
команда Андрія Шевченка 
під час змагань у готелі 
«Каро» в Бухаресті.

15 травня 23 травня

розпочинається другий підготовчій збір національної 
збірної у Харкові, під час якого до команди мають 
приєднатися виконавці, котрі виступають за іноземні 
колективи й завершать клубну частину сезону в 
чемпіонатах Бельгії, Італії, Іспанії та Англії.

28 травня

3 червня

національна команда прибуде до Амстердама, 
де їй належить провести прем’єрний матч у 
межах групи С чемпіонату Європи.

11 червня

збірна України вийде на поле «Йохан Кройф Арени» 
в Амстердамі у своїй стартовій грі Євро-2020 проти 
команди Нідерландів.

13 червня

7 червня 8 червня

«Манчестер Сіті» півзахисника збірної України 
Олександра Зінченка зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 
УЄФА. Саме Зінченко приєднається до збірної останнім 
з викликаних Андрієм Шевченком до розширеного 
списку.

29 травня
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Як збірна України
готується до Євро-2020



виконавців звернули на себе увагу 
тренерського штабу та отримали виклик 
до розширеного списку кандидатів на 
збір, за підсумками якого визначиться 

склад синьо-жовтих, що представлятиме країну 
на Євро-2020.

матч в своїй 
історії головна 
команда кра-
їни проведе 

в Харкові. Контрольна 
зустріч із командою Ба-
хрейну стане для укра-
їнців п’ятим спарингом 
на ОСК «Металіст».

гравців можуть зіграти свій прем’єрний 
матч за національну команду.

Це Богдан Лєднєв, Олександр Сирота, 
Денис Попов із київського «Динамо», Віктор 
Корнієнко та Георгій Судаков із донецького 
«Шахтаря», Артем Бондаренко з «Маріуполя».

виклик до збірної України отримав 
захисник «Шахтаря» Віктор Корнієнко, 
який двічі поспіль зазнавав травм 
до початку зборів і досі так і не зумів 

дебютувати в національній команді.

днів надано 
тренерсько-
му штабу 
Андрія 

Шевченка для під-
готовки команди до 
участі у чемпіонаті 
Європи.

тренувальних 
сесій чекає на 
збірну Украї-
ни з початку 

підготовки до першої 
гри групового турніру 
Євро-2020 із коман-
дою Нідерландів.

в історії 
протистоянь 
із представ-

никами азійського 
футболу стане 
товариський матч 
збірних України та 
Бахрейну.

36

28
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Перше футбольне знайомство з Бахрейном
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Збірна України проведе дебютний 
поєдинок проти національної 
команди цієї азійської країни

23 травня 2021 року національна 
команда України проведе свій 277-
й матч в історії. Цього дня на полі 
харківського стадіону «Металіст» 
синьо-жовті в контрольному матчі 
проти збірної Бахрейну проведуть 
першу репетицію перед стартом 
на Євро-2020. Це буде дебютна 
зустріч в історії особистих взаємин 
двох збірних. Сама ж команда 
Бахрейну стане ювілейною, 
70-ю національною збірною, з 
якою Україна перетиналася на 
футбольному полі.

Власне й суперників з Азійської 
конфедерації футболу, яку 
представляє Бахрейн, в історії 
виступів синьо-жовтих було не так 
і багато — шість (для порівняння, 
українці проводили зустрічі із 
50-ма збірними країн, що входять 
до УЄФА). Раніше суперниками 
нашої команди в різних за статусом 
матчах були збірні Узбекистану, 
Ірану, Японії, Південної Кореї, ОАЕ 
та Саудівської Аравії. В 11-ти матчах 

здобуто п’ять перемог за двох 
нічиїх та чотирьох поразок. Перший 
матч проти представників Азії 
синьо-жовті провели в серпні 1994-
го, зігравши внічию зі збірною ОАЕ 
(1:1), поки що останній — у березні 
2018-го, здолавши Японію (2:1).

Майбутній суперник українців — 
національна команда Бахрейну — 
за своєю впізнаваністю у 
футбольному світі та досягненням 
поступається тим же збірним 
Японії та Південної Кореї. Бахрейн 
жодного разу не потравляв 
до фінальної стадії світового 
футбольного форуму, а в Кубку Азії 
його найвище досягнення — вихід 
до 1/8 фіналу турніру. Сталося це, до 
речі, відносно недавно — у 2019-му 
році. Тоді Бахрейн посів третє місце 
у своїй групі, поступившись команді 
ОАЕ одним балом, а Таїланду — за 
додатковими показниками. Втім, 
серед третіх команд груп Бахрейн 
виявився найкращим, пройшовши 
в перший раунд плей-офф, де 
лише в додатковий час поступився 
Південній Кореї. Цікаво, що того ж 
року Бахрейн виграв і Кубок націй 
Перської затоки. 

Ці результати, утім, не дуже 
вплинули на позиції Бахрейну 
у світовому рейтингу ФІФА 
для національних збірних — 
команда посідає 99-те місце. 
Для порівняння, у куди менш 
успішному для себе в плані 
результатів 2004-му Бахрейн 
посідав 49-те місце, а у 2009-му — 
60-те.

Ювілейним — десятим — матч 
із Бахрейном стане й для 
харківського «Металіста». Востаннє 
матч національної збірної України 
ця арена приймала 11 жовтня 
2019-го, коли в рамках відбору до 
прийдешнього чемпіонату Європи 
команда Андрія Шевченка здобула 
перемогу над збірною Литви 
(2:0). Загалом же в дев’яти матчах 
на «Металісті» в активі синьо-
жовтих шість перемог, одна нічия 
та дві поразки. Сподіваємося, що 
після першого травневого матчу 
виграшів в українців побільшає. 



Харків — «бронзове» місто
за кількістю матчів збірної!

Усього в історії українського футболу перша столиця дев’ять разів 
ставала домівкою для головної команди країни. За цим показником 
Харків поступається лише Києву та Львову. Згадуємо кожен із матчів, 
який радо приймав ОСК «Металіст». 

Усього: 
9 матчів 

(5 офіційних/4 товариські)

Перемоги — 6 

Нічия — 1 

Поразки — 2 

Різниця забитих/пропущених: 
+10 (14-4)

Матчів на нуль — 7 

11.10.2008
Відбір ЧС-2010

Україна — Хорватія — 0:0

Україна: Пятов, Тимощук, 
Чигринський, Шевченко, 
Алієв, Голайдо, Шевчук, 
Левченко (Кравченко, 84), 
Ярмаш, Михалик, Назаренко.
Тренер: Олексій 
Михайличенко.

Хорватія: Плетикоса, 
Шимунич, Крижанац, Чорлука, 
Праньїч, Ракитич (Манджукич, 
84), Вукоєвич, Ковач, Срна, 
Модрич, Олич.
Тренер: Славен Білич.

25.05.2010
ТМ

Україна — Литва — 4:0
Голи: Алієв (10, 16), Шевченко 

(69, з пен., 79).

Україна: Горяїнов, Гусєв 
(Польовий, 75), Михалик 
(Русол, 83), Чигринський, 
Кобін, Тимощук, Коноплянка, 
Ротань (Федецький, 83), 
Алієв (Девич, 70), Шевченко 
(Селезньов, 80), Мілевський 
(Олійник, 56).
Тренер: Мирон Маркевич.

Литва: Арлаускіс 
(Карчемарскас, 46), 
Алундеріс, Радавічус, Лукша 
(Каваляускас, 82), Данілевічус, 
Шернас (Калонас, 68), 
Івашкевічус, Клімавічус, 
Галкевічус, Новіковас (Пошкус, 
57), Станкевічус.
Тренер: Раймондас Жутаутас.

10.08.2011
ТМ

Україна — Швеція — 0:1
Гол: Хюсен (90+2).

Україна: Дикань, Девич, 
Мандзюк, Калініченко 
(Коноплянка, 55), Ротань 
(Едмар, 73), Чеберячко, 
Воронін (Мілевський, 45), 
Шевченко (Антонов, 58), 
Тимощук, Федецький, Гай. 
Тренер: Олег Блохін.

Швеція: Ісакссон, Вендт, 
Герндт (Ольссон, 82), Гранквіст, 
Елмандер (Хюсен, 67), 
Чельстрьом (Вернблум, 46), 
Свенссон, Ларссон (Екдаль, 
59), Бахрамі (Вільгельмcсон, 
26), Майсторовіч, Лустіг 
(Сафарі, 62).
Тренер: Ерік Хамрен.
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02.09.2011
ТМ

Україна — Уругвай — 2:3
Голи: Ярмоленко (1), 

Коноплянка (45) — Гонсалес 
(43), Лугано (60), Ернандес (87).

Україна: Шовковський, 
Кучер, Бутко, Шевчук, 
Ракіцький, Гай, Тимощук, 
Коноплянка (Калініченко, 79), 
Воронін, Ярмоленко, Девич 
(Селезньов, 59).
Тренер: Олег Блохін.

Уругвай: Муслера, Годін, 
Перейра, Касерес, Лугано 
(Коатес, 73), Перес (Гаргано, 
63), Родрігес (Рамірес, 63), 
Егурен, Гонсалес (Ернандес, 
79), Суарес, Кавані.
Тренер: Оскар Табарес.

02.09.2017
Відбір ЧС-2018

Україна — Туреччина — 2:0
Голи: Ярмоленко (18, 42).

Україна: Пятов, Бутко, 
Хачеріді, Матвієнко, 
Степаненко, Ярмоленко, 
Коноплянка (Зінченко, 90), 
Кравець (Бєсєдін, 70), Ротань 
(Маліновський, 79), Кривцов, 
Коваленко.
Тренер: Андрій Шевченко.

Туреччина: Бабаджан, 
Озбайракли, Кейбаши, Азіз 
(Сеюнджю, 73), Белезоглу, 
Туфан (Озьякуп, 60), 
Джигерджи, Тосун, Чалханоглу 
(Туран, 68), Топал, Ундер. 
Тренер: Мірча Луческу.

16.10.2018
Ліга націй-2018/2019

Україна — Чехія — 1:0
Гол: Маліновський (43).

Україна: Пятов, Бурда, 
Степаненко, Ярмоленко, 
Маліновський (Зінченко, 86), 
Коноплянка (Циганков, 70), 
Марлос, Яремчук, Ракіцький, 
Караваєв, Матвієнко.
Тренер: Андрій Шевченко.

Чехія: Павленка, Челустка, 
Селассіє, Брабец, Барак, 
Дочкал, Янкто (Шурал, 81), 
Шик (Крменчик, 73), Видра 
(Змргал, 67), Павелка, Новак.
Тренер: Ярослав Шилгави.

11.10.2019
Відбір ЧЄ-2020

Україна — Литва — 2:0
Голи: Маліновський (29, 58).

Україна: Пятов, Соболь, 
Матвієнко, Кривцов, Болбат, 
Степаненко (Сидорчук, 72), 
Марлос (Коноплянка, 59), 
Маліновський, Зінченко, 
Ярмоленко (Циганков, 65), 
Мораес.
Тренер: Андрій Шевченко.

Литва: Черняускас, 
Клімавічюс, Гірдвайніс, 
Жулпа, Голубіцкас (Ласіцкас, 
72), Новіковас, Міколюнас, 
Вербіцкас, Андрюшкявічюс 
(Шимкус, 61), Воробйов, 
Лаукжеміс (Матулявічюс, 77).
Тренер: Вальдас Урбонас.

11.10.2013
Відбір ЧС-2014

Україна — Польща — 1:0
Гол: Ярмоленко (64).

Україна: Пятов, Хачеріді, 
Степаненко, Ярмоленко 
(Гусєв, 90), Зозуля (Девич, 61), 
Коноплянка, Шевчук, Ротань, 
Федецький, Ракіцький, Едмар 
(Безус, 90+2).
Тренер: Михайло Фоменко.

Польща: Боруц, Войтковяк, 
Енджейчік, Шукала, 
Собота (Пешко, 61), 
Маріуш Левандовский 
(Зьєлінский, 76), Криховяк, 
Роберт Левандовский, Кліх 
(Межеєвский, 64), Глік, 
Блащіковский.
Тренер: Вальдемар Форналік.

15.11.2016
ТМ

Україна — Сербія — 2:0
Голи: Шахов (38), Ярмоленко 

(87, з пен.).

Україна: Бойко, Бутко, 
Ордець, Кривцов, Федецький, 
Сидорчук (Ротань, 46), 
Малишев, Шахов (Зінченко, 
77), Караваєв (Петряк, 46), 
Циганков (Ярмоленко, 65), 
Зозуля (Бєсєдін, 62).
Тренер: Андрій Шевченко.

Сербія: Райкович 
(Йованович, 46), Ігневський 
(Іванович, 77), Пейчінович, 
Стефан Митрович, 
Тошич (Максимович, 83), 
Младенович, Гудель, Радоя, 
Катаї (Александар Митрович, 
69), Тошич (Маркович, 46), 
Павлович (Пешич, 46).
Тренер: Славолюб Муслін.
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Рік заснування: 1991
Членство в УЄФА: 1992
Членство у ФІФА: 1992
Адреса: Україна, 01133,
Київ, пров. Лабораторний, 7а
Телефон:  +380 44 521 0521
Е-mail: info@uaf.ua
Сайт: www.uaf.ua
Президент: Андрій ПАВЕЛКО

Збірна України з 1992 року провела 
276 матчів: 124 перемоги, 77 нічиї, 
75 поразок, різниця м’ячів 378-279. 
Удома — 125 матч (69 перемог, 
34 нічиї, 22 поразки, м’ячі: 194-97).
На виїзді — 117 матчів (39 перемог, 
36 нічиїх, 42 поразки, м’ячі: 136-146).
 На нейтральних полях — 34 матчі 
(16 перемог, 7 нічиїх, 11 поразок, 
м’ячі 48-36).
Серії післяматчевих пенальті — 
4 рази (3 перемоги, 1 поразка)

Учасник фінальних турнірів ЧС-2006 
(чвертьфінал), Євро-2012 (3-є місце в 
групі) та Євро-2016 (4-е місце в групі).

Найбільша перемога – 9:0 
(Україна – Сан-Марино, 06.09.2013).
Найбільша поразка – 1:7
(Франція – Україна, 07.10.2020).

Рекордсмен за кількістю виступів – 
Анатолій ТИМОЩУК (144 матчі).
Найкращий снайпер –  
Андрій ШЕВЧЕНКО (48 м’ячів).

Позиція в рейтингу ФІФА 
на 7 квітня 2021 р. — 24 (1515 балів). 
Найвища позиція: 11-е місце 
(лютий-травень 2007 р.).

Найнижча позиція:
132 (вересень 1993 р). Найбільший 
прогрес: +30 (липень 2006 р). 
Найбільший регрес:  -12
(липень 1996 р.).

Форма команди: жовті футболки
і труси. Резервна – сині
футболки і труси.

Українська асоціація футболу
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Андрій Шевченко —
головний тренер збірної України

Місце народження —
Яготин, Київська область, Україна    

Громадянство — Україна
Вік — 44 роки

Тренерські досягнення: 

учасник чемпіонату Європи 2016 р.
Переможець групового турніру Ліги націй 

УЄФА-2018/2019 у дивізіоні В.
Переможець групового турніру кваліфікації Євро-2020

Кар’єра гравця:

Позиція — нападник
Зіграв 654 матчі, забив 315 голів

На клубному рівні виступав:
«Динамо» Київ (1992—1999)

«Мілан» (1999—2006)
«Челсі» (2006—2008)

«Мілан» (2008—2009)
«Динамо» Київ (2009—2012)

На рівні збірної:
збірна України U-19 (1993—1994)
збірна України U-21 (1994—1995)

збірна України (1995—2012) 

Особисті досягнення:
володар «Золотого м’яча» (2004) 

чемпіон України (1994/1995, 1995/1996, 
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999)

володар Кубка України (1995/1996, 
1997/1998, 1998/1999)

володар Суперкубка України (2011)
переможець Ліги чемпіонів УЄФА (2002/2003)

володар Суперкубка УЄФА (2003)
чемпіон Італії (2003/2004)

володар Кубка Італії (2002/2003)
володар Суперкубка Італії (2004)

володар Кубка Англії (2006/2007)
володар Кубка англійської ліги (2007)

чвертьфіналіст чемпіонату світу (2006)

Кар’єра тренера: 

лютий 2016 — липень 2016 —
асистент головного тренера збірної України

з липня 2016 р. —
головний тренер збірної України



— Андрію Миколайовичу, 
збірна України розпочинає 
безпосередню підготовку до 
Євро-2020. Це мало статися 
ще рік тому, проте пандемія 
COVID-19 внесла корективи 
у футбольне життя 
континенту. Скажіть відверто: 
вже зачекалися на фінальну 
частину чемпіонату Європи?

— Ми не зачекалися, а все робимо 
за планом. План змінюється 
відповідно до ситуації. Протягом 
останніх трьох місяців ми 
ретельно планували збори перед 
чемпіонатом Європи й хочемо 
ефективно їх провести.

— Як вам завершення клубного 
сезону в українському футболі? 
Які висновки ви зробили, ставши 
свідком фінальних розбірок у 
чемпіонаті та у вирішальному 
матчі за Кубок?

— Український футбол поступово 
виходить із кризи. Це був 
особливий сезон, за яким 
було цікаво спостерігати. Ми 
впродовж поточної кампанії 
залучили велику кількість 
дебютантів до лав національної 
команди. І це ознака того, 
що футбол у нашій країні 
розвивається.

— Що тренерський штаб 
збирається запропонувати 
команді в цей місяць, щоби 
хлопці після непростого 

клубного сезону підійшли до 
турніру в хорошій формі?

— Кожен цикл має свої завдання. 
Почнемо з тестування, збору 

інформації, медичних обстежень. 

Андрій Шевченко:
«До Харкова й харківських уболівальників
ми ставимося з великою повагою і симпатією»

Головний тренер національної збірної команди України Андрій 
Шевченко — про початок майже місячного збору синьо-жовтих 
перед чемпіонатом Європи-2020, ставлення збірної до Харкова 
та місцевих уболівальників, а також роль першого спарингу 
— з командою Бахрейну, що відбудеться 23 травня на ОСК 
«Металіст».
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Потім визначимо групи за 
рівнем готовності, пропрацюємо 
моделі ігор у товариських матчах 
і безпосередньо розпочнемо 
підготовку до першої офіційної 
гри в межах Євро-2020 — із 
Нідерландами. 

— Команда збиратиметься 
поетапно: спочатку гравці з 
УПЛ, а вже згодом — більшість 
легіонерів з європейських клубів. 
Чи достатньо часу для того, щоб 
встигнути підвести весь склад 
до спільного знаменника на Євро?

— Я вдячний клубам, що вони 
пішли нам назустріч, і чемпіонат 
завершився 9 травня. Це дасть нам 
трошки більше часу, якого завжди 
бракує. Надати оцінку загальному 
стану команди я зможу, коли 
зберуться всі викликані футболісти 
— наприкінці травня.

— Олександр Зінченко матиме 
найменше часу для підготовки 
зі збірною, адже на нього чекає 
фінал Ліги чемпіонів із «Ман 
Сіті» саме наприкінці травня…

— Це дуже почесно й важливо, 
що український футболіст грає у 
фіналі найсильнішого клубного 
турніру світу. Напевно, Сашко 

приєднається до нас останнім, але 
це приємна затримка.

— Збірна розпочинає свій 
шлях на Євро з Харкова, де 
зібралася команда, і саме 
тут і відбудеться перший 
товариський матч — 23 травня 
з Бахрейном. Востаннє тут 
синьо-жовті грали ще восени 
2019 року проти Литви. Як 
думаєте, місто скучило за 
головною командою країни?

— Ми з великою повагою і 
симпатією ставимося до Харкова 
й харківських уболівальників. 
На жаль, умови відвідування 
матчів швидко змінюються 
через пандемію. Але я знаю, що 
прихильники футболу в цьому місті 
завжди нас палко підтримують. Це 
відчувають усі в команді.

— У матчі з Бахрейном ви не 
зможете розраховувати на 
низку виконавців з європейських 
клубів, адже там клубний сезон 
ще не завершений. Яку роль ви 
відводите для цієї контрольної 
зустрічі?

— Цей матч дасть нам змогу 
подивитися новачків, або тих, хто не 
так багато зіграв матчів за збірну. 

— Ви викликали 36 гравців до 
розширеного списку збірної для 
підготовки до Євро-2020. Якщо 
уявити, що серед них не буде 
травмованих, то на скільки 
відсотків ви вже визначилися 
зі складом, що вирушить на 
європейську першість?

— Я визначуся зі складом лише 
тоді, коли знатиму все про стан 
наших футболістів. Зараз є ще 
відкриті питання, і до остаточного 
рішення ще далеко.

— У матчах відбору ЧС-2022 ви 
відійшли від традиційного для 
команди тактичного малюнку, 
спробувавши експеримент 
із трьома центральними 
захисниками. Чи плануєте ви 
використовувати цю схему й 
надалі — під час підготовки та у 
фінальній частині Євро-2020?

— Ми не вперше зіграли в 
три захисники. Це тактичне 
розташування зараз є одним 
із обов’язкових елементів у 
сучасному футболі. Але конкретний 
вибір схеми гри буде обиратися 
і напрацьовуватися під кожного 
конкретного суперника. 
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Андрій ПЯТОВ
Воротар

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 28.06.1984 
Зріст: 190 Вага: 90
Дебютний матч:
22.08.2007
Україна – Узбекистан – 2:1 
(тренер – Олексій Михайличенко)

матчі голи96 -
Георгій БУЩАН
Воротар

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 31.05.1994
Зріст: 196 Вага: 93
Дебютний матч: 
07.10.2020
Франція – Україна –
7:1 (тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи5 -

Сергій КРИВЦОВ
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 15.03.1991
Зріст: 186 Вага: 83
Дебютний матч:
06.09.2011
Чехія – Україна – 4:0
(тренер  – Олег Блохін)

матчі голи21 -

Анатолій ТРУБІН
Воротар

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 01.08.2001
Зріст: 199 Вага: 90
Дебютний матч:
31.03.2021
Україна – Казахстан – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -

Олександр КАРАВАЄВ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 02.06.1992
Зріст: 175 Вага: 73
Дебютний матч:
09.10.2015
Македонія – Україна – 0:2
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи30 1

Склад збірної України

Денис ПОПОВ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата народження: 17.02.1999
Зріст: 185 Вага: 81
Дебютант

матчі голи- -



23

Склад збірної України

Микола МАТВІЄНКО
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 02.05.1996 
Зріст: 182 Вага: 74
Дебютний матч:
24.03.2017
Хорватія – Україна – 1:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи33 -
Віталій МИКОЛЕНКО
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 29.05.1999
Зріст: 179 Вага: 69
Дебютний матч:
20.11.2018
Туреччина – Україна – 0:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи13 -
Ілля ЗАБАРНИЙ
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 01.09.2002
Зріст: 186 Вага: 80
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи6 -

Олександр СИРОТА
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 11.06.2000
Зріст: 193 Вага: 78
Дебютант

матчі голи- -
Олександр ТИМЧИК
Захисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 20.01.1997
Зріст: 180 Вага: 67
Дебютний матч:
03.09.2020
Україна – Швейцарія – 2:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи3 -
Віктор КОРНІЄНКО
Захисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 14.02.1999
Зріст: 175 Вага: 70
Дебютант

матчі голи- -
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МАРЛОС
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк) 
Дата народження: 07.06.1988
Зріст: 174 Вага: 69
Дебютний матч:
06.10.2017
Косово – Україна – 0:2
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи22 1
Тарас СТЕПАНЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк)
Дата народження: 08.08.1989 
Зріст: 181 Вага: 75
Дебютний матч:
17.11.2010
Швейцарія – Україна – 2:2
(тренер – Юрій Калитвинцев)

матчі голи59 3

Сергій СИДОРЧУК
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата народження: 02.05.1991
Зріст: 189 Вага: 80
Дебютний матч:
09.10.2014 
Білорусь – Україна – 0:2
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи34 3

Склад збірної України

Віктор ЦИГАНКОВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ) 
Дата народження: 15.11.1997
Зріст: 175 Вага: 70
Дебютний матч:
12.11.2016
Україна – Фінляндія – 1:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи25 5
Микола ШАПАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 04.10.1998
Зріст: 178 Вага: 69
Дебютний матч:
31.05.2018 
Україна – Марокко – 0:0 
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи7 -

Георгій СУДАКОВ
Півзахисник

Клуб: «Шахтар» (Донецьк)
Дата народження: 01.09.2002
Зріст: 177 Вага: 68
Дебютант

матчі голи- -
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Склад збірної України

Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 06.01.1993
Зріст: 175 Вага: 68
Дебютний матч:
06.10.2017
Косово – Україна – 0:2
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи8 -
Артем БОНДАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Маріуполь» (Маріуполь)
Дата народження: 21.08.2000
Зріст: 182 Вага: 73
Дебютант

матчі голи- -

Олександр ЗУБКОВ
Півзахисник

Клуб: «Ференцварош» (Угорщина)
Дата народження: 03.08.1996
Зріст: 182 Вага: 78
Дебютний матч:
07.10.2020
Франція – Україна – 7:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи8 -

Євген МАКАРЕНКО
Півзахисник

Клуб: «Кортрейк» (Бельгія)
Дата народження: 21.05.1991
Зріст: 186 Вага: 80
Дебютний матч:
05.03.2014 
Україна – США – 2:0 
(тренер – Михайло Фоменко)

матчі голи10 -
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Артем ДОВБИК
Нападник

Клуб: «Дніпро-1» (Дніпро)
Дата народження: 21.06.1997
Зріст: 184 Вага: 76
Дебютний матч:
31.03.2021
Україна – Казахстан – 1:1
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи1 -
Артем БЄСЄДІН
Нападник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 31.08.1996
Зріст: 190 Вага: 84
Дебютний матч:
15.11.2016
Україна – Сербія – 2:0
(тренер – Андрій Шевченко)

матчі голи13 2

Склад збірної України

Богдан ЛЄДНЄВ
Півзахисник

Клуб: «Динамо» (Київ)
Дата народження: 07.04.1998
Зріст: 173 Вага: 72
Дебютант

матчі голи- -



36 футболістів викликав Андрій 
Шевченко на збір, за підсумками 
якого визначиться склад синьо-
жовтих, що представлятиме країну 
у фінальному турнірі чемпіонату 
Європи.

Однак у спарингу зі збірною 
Бахрейну керманич збірної не 
зможе розраховувати на чверть 
виконавців зі списку, адже значна 
частина футболістів ще дограє 
клубний сезон в європейських 
чемпіонатах. 

Із командою на початку збору 
працювали лише двоє легіонерів — 
Євген Макаренко та Олександр 
Зубков. Тренерський штаб команди 
чекатиме на прибуття більшості 
«іноземців» уже після 23 травня. 
До цього списку входять Андрій 
Лунін, Едуард Соболь, Богдан 
Михайліченко, Андрій Ярмоленко, 
Руслан Маліновський, Віктор 
Коваленко та Роман Яремчук.

Точно не допоможуть збірній 
попередньо викликані Володимир 
Шепелєв та Олександр 
Андрієвський, які отримали травми 
під час виступів за свій клуб.

Ближче до екватору підготовки 
до національної команди 
приєднається Євген Коноплянка, 
який продовжує відновлення 
після травми, отриманої під час 
березневого збору синьо-жовтих.

Пізніше за всіх до розташування 
збірної прибуде півзахисник 
Олександр Зінченко, який у складі 
«Манчестер Сіті» має взяти участь 
у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 
сезону-2020/2021.

Список Шевченка:
на Бахрейн — без легіонерів

Розширений склад збірної України перед Євро-2020

Воротарі: 

Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — 
«Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: 

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр 
Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола 
Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — «Шахтар»), Едуард 
Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», 
Бельгія).

Півзахисники: 

Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков, Євген Коноплянка (усі — 
«Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, 
Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондаренко 
(«Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр 
Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор 
Коваленко (обидва — «Аталанта», Італія), Олександр Зінченко 
(«Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: 

Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем 
Бєсєдін («Динамо»).
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•  Три додатки на телефоні, які використовую 
найчастіше: 
Instagram, Telegram і Safari.

•  У соцмережах найчастіше сиджу в: 
Instagram.

•  Три місця на Землі, в яких хотів би побувати: 
Балі, Сингапур і Барселона.

•  Граю під 16-м номером, тому що: 
як тільки прийшов у «Динамо», мені дали 
саме 16-й номер. Увесь час виступаю під 
цим номером.

•  Улюблена пісня: 
Інтро, я її слухав перед домашніми іграми із 
Сербією й Люксембургом.

•  Улюблений серіал: 
«Паперовий будинок» на Netflix. Рекомендую 
всім до перегляду!

•  Чи читаю пресу й коментарі вболівальників:  
пресу переглядаю. Коментарі — іноді 
смішно почитати, що люди пишуть. Але 
ніяких плюсів від цього для себе на бачу, 
намагаюся поменше звертати на них увагу.

•  Три партнери по збірній, з якими пішов би 
в розвідку: 
Караваєв, Сидорчук і Соболь.

•  Три найсильніші клуби у світі на поточний 
момент: 
«Манчестер Сіті», «Баварія» і «ПСЖ».

•  Три найкращі футболісти у світі на поточний 
момент: 
Мессі, Де Брюйне й Левандовський.

•  Що повинна вміти дівчина / дружина 
футболіста: 
смачно готувати й слухати.

•  Що крутіше: виграти Лігу чемпіонів чи 
чемпіонат Європи? 
Чемпіонат Європи.

•  На першу зарплату у футболі я придбав: 
Sony PlayStation.

•  Суперники, які найбільше вразили на 
футбольному полі: 
Педро, Бернарду Сілва й Роналду

У фокусі
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО



•  Найпам’ятніші стадіони, на яких довелося грати: 
НСК «Олімпійський», стадіони «Бешикташа» 
й «Бенфіки».

•  Страва, від якої не можу відмовитися навіть у розпалі 
футбольного сезону: 
смажена картопля.

•  Моя мрія у футболі: 
стати найкращим захисником світу!

•  Суперздатність, яку хотів би мати в житті:  
зупиняти час.

•  У вільний від футболу час я люблю: 
їздити на риболовлю й грати в комп’ютерні ігри.

•  Ким бачу себе в майбутньому після футбольної 
кар’єри: 
хорошим, знатним тренером.

•  Три речі, які я найбільше ціную в людях: 
чесність, вірність і усмішка.

•  Про фінал Кубку України-2021:
  Одразу дуже переживав, що 

зламав руку і що не зможу 
далі грати. Про Євро тоді не 
переживав, тому що розумів, 
що буде час відновитися 
навіть після серйозного 
ушкодження. Але було 
дуже боляче, тому що 
защемило нерв - це я вже 
зрозумів після заміни. Був 
дуже засмучений, що не 
зможу допомогти команді 
у фіналі. Але головне, 
що для нас все в Тернополі 
закінчилося перемогою!
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Збірна Бахрейну ніколи не 
виступала на чемпіонатах світу, але 
двічі була максимально близькою 
до цієї мети — червоні залишалися 
без омріяної путівки за матч до 
мунідалю. У 2005-му та 2009 роках 
Ділмунські воїни програвали в 
міжконтинентальних стикових 
зустрічах — Трінідаду і Тобаго та 
Новій Зеландії відповідно. 

Перший похід за Кубком Азії 
бахрейнці розпочали ще в 1988-му, 
після чого тривалий час не могли 
кваліфікуватися на турнір. Утім, 
починаючи з 2004 року, збірна 
не пропустила жодного його 
розіграшу, шість разів поспіль 
виступаючи на турнірі. Тоді ж було 
здобуто й найкращий результат в 
історії на континентальній першості 
— четверту сходинку. Вигравши в 
Узбекистану в чвертьфіналі в серії 
11-метрових, Бахрейн поступився 
Японії в півфіналі та Ірану в матчі за 
третє місце. 

У 2007-му, 2011-му та 2015 роках 
червоним не вдавалося подолати 
груповий етап змагань, а у 2019-
му, хоч команда й пробилась 
до плей-офф турніру, але вже в 
1/8 фіналу програла Південній 
Кореї. 2019-й усе ж став золотим 
для Бахрейну. Збірна вперше в 
історії перемогла на Кубку націй 
Персидського заливу та стала 
першою в чемпіонаті Федерації 
футболу Західної Азії.

Відносно успішні результати 
збірної в останні два десятиліття 
дозволили команді піднятись у 
рейтингу ФІФА до першої сотні 
збірних.

Середній вік команди — 29,2

Позиція в рейтингу FIFA — 99 
(станом на 7 квітня 2021 року)
Найвища позиція в рейтингу FIFA — 
44 (вересень 2004 року)

Найнижча позиція в рейтингу FIFA — 
139 (березень 2000 року)

ГВАРДІЙЦІ 
ЗБІРНОЇ БАХРЕЙНУ
Салман ІСА (2001—2012) — 
156 матчів (25 голів)
Мохамед ХУСЕЙН (1997—2015) — 
145 матчів (11 голів)
Мохамед САЛМІН (2000—2013) — 
126 матчів (11 голів)
БОМБАРДИРИ 
ЗБІРНОЇ БАХРЕЙНУ
Ісмаель АБДУЛЛАТІФ (2005—
2021) — 44 голи (121 матч)

Хусейн АЛІ (1998—2013) — 
33 голи (101 матч)

Аала ХУБАІЛ (2003—2009) — 
26 голів (74 матчі)

Талал ЮСЕФ (1998—2009) — 
26 голів (96 матчів)

Ті, що шукають перлини
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Зірки збірної Бахрейну

Кумаїл АЛЬ-АСВАД Мохамед АЛЬ-РОМАЙХІ Саєд САЇД

Вік 27 31 28

Дебют за збірну 30.05.2015 19.09.2010 06.09.2011

Матчі/голи
за збірну 52/11 38/16 83/5

Позиція на полі Правий вінгер Нападник Лівий вінгер

Поточна вартість 
на Transfermarkt €300Th. €135Th. €315Th.

Перший клуб «Аль-Ріффа» СК «Бахрейн» «Аль-Мухаррак»

Поточний клуб «Аль-Ріффа» (2013-…) «Іст Ріффа» (2019-…) «Аль-Наср», Кувейт (2017-…)

Трофеї 3 — чемпіонство Бахрейну
2 — Кубки Короля Бахрейну

1 — Кубок Бахрейну
1 — Суперкубок Бахрейну

1 — чемпіонство Федерації 
футболу Західної Азії

1 — Кубок націй Перської 
затоки

1 — найкращий бомбардир 
чемпіонату Бахрейну

1 — Суперкубок Бахрейну
1 — чемпіонство Федерації 

футболу Західної Азії
1 — Кубок націй Перської затоки

1 — найкращий бомбардир 
чемпіонату Бахрейну

1 — чемпіонство Бахрейну
3 — Кубки Короля Бахрейну

1 — Кубок Бахрейну
1 — Клубний кубок чемпіонів 

Перської затоки з футболу
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Футбольна асоціація Бахрейну

Футбольна асоціація Бахрейну 
була заснована у 1957 році
Член ФІФА з 1968 року

Адреса: Bahrain National Stadium - 
26402 MANAMA
Телефон: +973/17 778 877 
E-mail: info@bfa.bh
Сайт: www.bfa.bh
Президент: Алі Бін Халіфа Бін 
Салман Аль Халіфа

Позиція в рейтингу ФІФА
станом на 7 квітня 2021 року —
99 (1238,89 бали)
Найвища позиція:
44 (вересень 2004 року)
Найнижча позиція:
139 (березень 2000 року)

Перший матч: 
Бахрейн — Кувейт — 4:4
(Багдад, Ірак; 2 квітня 1966 року)

Найбільша перемога:
Бахрейн — Індонезія — 10:0
(29 лютого 2012 року)

Найбільша поразка:
Ірак — Бахрейн — 10:1
(Багдад, Ірак; 6 квітня 1966 року)

Рекордсмен за кількістю матчів: 
Салман ІСА (138 матчів)

Найкращий бомбардир:
Ісмаель АБДУЛЛАТІФ (34 голи)

Форма команди:
червоні футболки та червоні шорти

Резервна форма:
білі футболки та білі шорти

Головний тренер: Еліу СОУЗА



Еліу Соуза —
головний тренер збірної Бахрейну

Місце народження — Сетубал, Португалія
Громадянство — Португалія

Вік — 51 рік

Кар’єра тренера

2005 — 2007 «Віторія» Сетубал
2008 — 2009 «Спортінг» Ковільян

2010 — 2019 — тренер юнацьких та молодіжних збірних 
Португалії 

з 2019 року — головний тренер національної збірної Бахрейну

Тренерські досягнення

Фіналіст Кубку Португалії-2005/2006
Переможець юнацького чемпіонату Європи 2016 року зі збірною 

Португалії U-17
Переможець юнацького чемпіонату Європи 2018 року зі збірною 

Португалії U-19
Фіналіст молодіжних Євро-2014 та Євро-2017 

Головний тренер збірної Португалії U-20 на молодіжних 
чемпіонатах світу 2015-го та 2019 років

Кар’єра гравця

Позиція — півзахисник
Вихованець футбольної школи клубу «Віторія» (Сетубал), за 

який провів усю кар’єру. Загалом зіграв за команду в 424 матчах 
чемпіонату і забив 20 м’ячів.

Зіграв 1 матч за національну збірну Португалії, 6 матчів за 
юнацьку збірну Португалії U-20 та 19 матчів за молодіжну 

команду Португалії U-21.

Володар Кубка Португалії-2004/2005
Чемпіон світу серед молодіжних збірних 1989 р.
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 Саєд 
Суббар ЛАВІ

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 11.08.1985

ВОРОТАР

 Аммар 
МОХАМЕД

Клуб: «Манама» 

Дата народження: 10.02.1999

ВОРОТАР

 Саєд 
Махді БАКЕР

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 14.04.1994

ЗАХИСНИК

 Саєд 
АЛАВІ

Клуб: «Аль-Халідія»

Дата народження: 07.06.1995

ЗАХИСНИК

 Мохамед 
АХМЕД

Клуб: «Малкія»

Дата народження: 25.07.2000

ВОРОТАР

 Ібрагім 
ЛУТФАЛЛА

Клуб: «Аль-Халідія»

Дата народження: 07.06.1995

ВОРОТАР

 Абдула 
АЛЬ-ХАЗЗА

Клуб: «Іст Ріффа»

Дата народження: 19.07.1990

ЗАХИСНИК

 Хамед 
ШАМСАН

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 29.09.1997

ЗАХИСНИК

1

36

2

24

37

22

17

25
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Склад збірної Бахрейну

 Ахмед 
НАБІЛ

Клуб: «Манама»

Дата народження: 28.08.1995

ЗАХИСНИК

 Алі 
МАДАН

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 30.11.1995

ПІВЗАХИСНИК

 Алі 
ХАРАМ

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 11.12.1988

ПІВЗАХИСНИК

 Кумаїл 
АЛЬ-АСВАД

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 08.04.1994

ПІВЗАХИСНИК

 Саєд 
Дхія САЇД

Клуб: «Аль-Наср» (Кувейт)

Дата народження: 17.07.1992

ПІВЗАХИСНИК

 Мохамед 
МАРХУН

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 12.02.1998

ПІВЗАХИСНИК

 Ясім 
АЛЬ-ШАЇХ

Клуб: ««Аль-Ріффа»

Дата народження: 01.02.1996

ПІВЗАХИСНИК

 Махді 
ХУМАЙДАН

Клуб: «Аль-Халідія»

Дата народження: 19.05.1993

ПІВЗАХИСНИК

30

8

14

19

4

12

15

20



36

травень 2021

 Хаза 
АЛІ

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 09.06.1995

ПІВЗАХИСНИК

 Саєд 
Редха ІСА

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 07.08.1994

ПІВЗАХИСНИК

 Саєд 
Хашім ІСА

Клуб: «Аль-Ріффа»

Дата народження: 03.04.1998

НАПАДНИК

 Аббас 
АЛЬ-АСФУР

Клуб: «Аль-Шабаб»

Дата народження: 02.03.1999

НАПАДНИК

 Ясім 
ХУЛАЇФ

Клуб: «Будайя» 

Дата народження: 22.02.1998

ПІВЗАХИСНИК

 Мохамед 
АЛЬ-РОМАЙХІ

Клуб: «Іст Ріффа»

Дата народження: 27.12.1989

НАПАДНИК

 Махді 
АБДУЛЯББАР

Клуб: «Манама»

Дата народження: 25.06.1991

НАПАДНИК

Склад збірної Бахрейну

26

16

27

32

33

13

29
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Бахрейн —
ювілейний суперник
збірної України
Географія суперників національної 
команди України поступово 
розширюється. Майбутній матч 
проти представників Азії стане 
дійсно історичним, адже раніше 
українці з червоними ніколи не 
зустрічалися. До того ж, Бахрейн 
стане 70-м суперником в літопису 
виступів синьо-жовтих. 12 жовтня 
у кваліфікації ЧС-2022 підопічні 
Андрія Шевченка відкриють 
восьмий десяток із командою 
Боснії і Герцеговини. Якщо, правда, 
до цього не зіграють на Євро-2020 
із Бельгією, з якою раніше також 
не зустрічалися.

Збірна України останнім часом 
збільшила кількість суперників з 
інших конфедерацій. Мова — про 
КАФ. 2018 року відбулася перша 
зустріч із командою Марокко, 
2019-го — з командою Нігерії. Це 
суперники № 5 та № 6 із Африки.
У 2018-му також збільшилася 
кількість матчів зі збірною 
Японії — до трьох (із моменту 
другої зустрічі минуло 13 років). 
І тепер Японія — другий після 
США найбільш популярний наш 
суперник за межами УЄФА. А 
Бахрейн, до речі, стане сьомим 
представником Азії.

Всі суперники

69/209

Суперники збірної України 
із числа членів Союзу європейських 

футбольних асоціацій (УЄФА) 

50/55 Суперники збірної України 
із числа країн-членів Азійської 

футбольної конфедерації (АФК)  

6/47
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Найчастіший суперник: 

Франція (11);
Литва (10);

Білорусь, Грузія, Польща, 
Туреччина, Хорватія (по 9) 

 Найрідший суперник:

Мальта, Іран, ОАЕ, Камерун, 
Марокко, Нігер, Нігерія, Туніс, 
Канада, Коста-Рика, Мексика, 

Бразилія, Уругвай, Чилі
(по 1 зустрічі)

100% перемог з:

Естонія, Люксембург
(обидва — 5/5); Андорра (4/4); 

Косово, Сан-Марино,
Фарерські о-ви, Югославія, 

Узбекистан (усі — 2/2);
Нігер, Туніс, Коста-Ріка, Чилі

(усі — 1/1)

Найбільше забито голів:

Литві (20 голів/10 матчів); Андоррі 
(17/4); Вірменії (17/8);

Сан-Марино (17/2); Грузії (16/9)

Найбільше пропущено голів від:

Франції (22 голи/11 матчів); 
Німеччини (17/8); Італії (15/8); 

Хорватії (15/9); Іспанії (14/7); 
Румунії (14/6).

Суперники збірної України 
із числа країн-членів Конфедерації 

африканського футболу (КАФ) 

6/56 Суперники збірної України 
із числа країн-членів Конфедерації 

футбольних асоціацій Північної, 
Центральної Америки і 

Карибського регіону (КОНКАКАФ) 

4/41

Суперники збірної України 
із числа країн-членів 

Південноамериканської 
футбольної конфедерації 

(КОНМЕБОЛ)

3/10







«Обирай футбол» — це кампанія 
про те, що футбол є гарним вибором 
для кожного, байдуже скільки 
вам років, якої ви статі та яка у вас 
фізична підготовка. У великому місті 
чи невеличкому селі — час грати у 
футбол, ставати сильнішим і відчувати 
атмосферу команди.

5 ПРАВИЛ РОСТУ
#UAFGROW // #ОБИРАЙФУТБОЛ

5 правил росту
Олександра Тимчика

1. Не зупинятися на досягнутому, 
сумлінно працювати, не дивлячись 
ні на що. 

2.  Дисципліна та правильний 
режим — понад усе. 

3.  Ніколи не здаватися, навпаки, 
працювати над своїми помилками.

4.  Поставити перед собою ціль та 
йти до неї, незважаючи на всі 
перешкоди, які виникають на 
шляху. 

5.  Лінь — найгірша риса характеру, 
і саме над нею слід постійно 
працювати, щоб досягти високого 
результату. 

42
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Кампанія є частиною пілотного проєкту 
УЄФА Grow, який реалізує УАФ для того, щоб 
створювати більше можливостей займатися 
футболом у різних куточках кожного регіону, 
для дівчат і хлопців, та, звичайно, для 
дорослих. Тому що футбол — це більше, ніж 
спорт.

Дізнавайтеся більше за хештегами
#UAFGrow #ОбирайФутбол
#UEFAGROWUkraine #5ПравилРосту

#UAFGROW // #ОБИРАЙФУТБОЛ

5 правил росту
Миколи Матвієнка

1. Бути наполегливим. 
2. Ставити максимальні цілі. 
3. Не бачити перешкод.
4. Вірити в себе. 
5. Бути самим собою.

43



30 років УАФ: основні досягнення

Свідченням якісної, системної 
роботи з підготовки футбольної 
зміни є успіхи вікових збірних, 
якими опікується УАФ. У 2019 році 
команда U-20 під керівництвом 
Олександра Петракова, здолавши 
по ходу турніру опір суперників 
із п’яти конфедерацій, виграла 
чемпіонат світу в Польщі. Також 
у доробку юнацьких збірних 
– перемога на домашньому 
Євро-2009 (U-19), срібло Євро-2000 
(U-18) і Євро-2006 (U-21), а також 
бронза Євро-1994 (U-16), Євро-2004 
(U-19) та Євро-2018 (U-19).

УАФ визначила жіночий футбол 
одним із пріоритетних напрямків 
у своїй роботі, розробивши 
стратегічний план його розвитку 
на 2020-2024 роки. У межах 
реалізації цієї концепції в країні 
має суттєво збільшитися кількість 
дівчат, які займаються футболом. 
Хоча вже зараз національна жіноча 
команда змагалася у плей-офф 
за путівку на Євро-2022, а жіноча 
збірна з футзалу ввійшла до 
четвірки найкращих команд під час 
Євро-2019.

Анонсований у 2016 році 
проект модернізації футбольної 
інфраструктури країни суттєво 
змінив футбольну карту України. У 
межах анонсованого своєрідного 
«Плана Маршалла» останніми 
роками УАФ побудувала 
біля 2000 майданчиків зі 
штучним покриттям і більше 
100 повнорозмірних полів. Це 
вдвічі більше, ніж було побудовано 
до того за всі попередні роки 
незалежності.

КОЛЕКЦІЯ
МЕДАЛЕЙ

ЖІНОЧИЙ
ФУТБОЛ

РОЗБУДОВА
ІНФРАСТРУКТУРИ



30 років УАФ: основні досягнення

У 2012 році Україна разом з 
Польщею стала епіцентром 
європейського футбольного 
життя. Львів, Донецьк, Харків та 
Київ прийняли матчі чемпіонату 
Європи, а фінальна гра на 
НСК «Олімпійський» принесла успіх 
збірній Іспанії. Турнір пройшов на 
найвищому рівні, про що свідчили 
оцінки УЄФА та численних гостей. 
У свою чергу, Євро-2009 (U-19) 
серед юнацьких збірних, що 
приймали Донецьк і Маріуполь, й 
досі утримує рекордні показники 
відвідуваності цих змагань.

Під керівництвом Андрія Шевченка 
національна збірна України досягла 
значного прогресу. Перше місце 
у групі дебютного розіграшу Ліги 
націй УЄФА та потрапляння до 
еліти, вихід на чемпіонат Європи 
з першого місця і 2019-й рік без 
жодної поразки. На шляху до 
Євро хлопці Шевченка залишили 
позаду чемпіонів континенту 
— португальців, а у 2020 році 
обіграли Швейцарію та Іспанію 
в дивізіоні «А» Ліги націй. Також 
Запоріжжя стало восьмим містом 
України, яке прийняло матч за 
участю головної команди країни.

24-26 травня 2018 року — історичні 
дні для українського футболу. 
Саме у ці дати в столиці України 
відбулися фінальні матчі чоловічої 
(«Реал» – «Ліверпуль») та жіночої 
(«Вольфсбург» – «Ліон») Ліги 
чемпіонів УЄФА. «Я радий відзначити, 
що УАФ, українські державні установи 
й місто Київ виконали видатну 
роботу в організації фіналів Ліги 
чемпіонів», – звернувся із подякою 
до президента УАФ Андрія Павелка 
очільник УЄФА Александер Чеферін.

НАША
ЄВРОІСТОРІЯ

КОМАНДА
ШЕВЧЕНКА

ФІНАЛИ
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ



30 років УАФ: основні досягнення

Однією з найяскравіших сторінок 
в історії вітчизняного футболу 
є виступ збірної України на 
чемпіонаті світу 2006 року. Ще 
до початку відбору Олег Блохін 
пообіцяв вивести команду до 
фінальної частини мундіалю з 
першого місця у групі. І тренер 
свого слова дотримав! А вже в 
Німеччині команда подарувала 
країні справжню футбольну казку: 
подолала груповий етап, в серії 
пенальті виграла драматичний 
матч у швейцарців в 1/8 фіналу 
і поступилася лише майбутнім 
чемпіонам світу – італійцям.

Підготовка арбітрів, які могли б гідно 
представляти Україну на міжнародній 
арені, протягом багатьох років була 
однією з найактуальніших проблем 
українського футболу. Тому Комітет 
арбітрів УАФ під керівництвом 
Лучано Лучі наважився на 
радикальне оновлення суддівського 
корпусу. У матчах чемпіонату та Кубку 
України почала використовуватися 
система VAR. А Катерина Монзуль, 
яка у 2020 році провела матч 
чоловічих національних збірних у 
Лізі націй та поєдинок групового 
етапу Ліги Європи, стала прикладом 
для наслідування для усіх рефері.

ІСТОРИЧНИЙ
МУНДІАЛЬ-2006

ЄВРОКУБКОВІ
ВЕРШИНИ

БОРОТЬБА З MATCH-FIXING ТА 
АРБІТРАЖ

Українські клуби ще за радянських 
часів гриміли в Європі, про що 
свідчать дві перемоги в Кубку Кубків та 
тріумф у Суперкубку УЄФА київського 
«Динамо». Але й після здобуття 
нашою державою незалежності 
українські команди продовжили 
писати сторінки євроісторії золотими 
літерами. Яскрава ілюстрація 
тому – вихід «Динамо» Валерія 
Лобановського до півфіналу Ліги 
чемпіонів-1998/1999, перемога 
донецького «Шахтаря» у Кубку 
УЄФА десять років потому та участь 
дніпропетровського «Дніпра» у фіналі 
Ліги Європи ссезону-2014/2015.



30 років УАФ: основні досягнення

У різні роки збірну України 
очолювали 15 фахівців. Головний 
тренер національної команди 
— це найвище призначення 
для кожного, хто обрав дорогу 
футбольного наставника. Саме 
під їхнім керівництвом головна 
команда України творила 
й продовжує творити свою 
історію. Разом із ними в літопис 
українського футболу також 
вписали свої прізвища тренери, 
які приводили до гучних перемог 
юнацькі та молодіжну збірні країни. 
Україна завжди пишалася своїми 
футбольними фахівцями!

Три українці ставали володарями 
«Золотого м’яча», яким 
нагороджуються найкращі 
гравці Європи. У 1975 році приз 
отримав Олег Блохін, у 1986-му 
— Ігор Бєланов, у 2004-му — 
Андрій Шевченко. Зараз усі троє 
працюють у структурі УАФ, що 
додає Україні авторитету в очах 
міжнародної спільноти. Шевченко 
очолює національну збірну, 
Бєланов працює співголовою 
Комітету професіонального 
футболу, Блохін є співголовою 
Ради стратегічного розвитку 
професіонального футболу.

ТВОРЦІ
ІСТОРІЇ

ЗОЛОТІ М’ЯЧІ 
УКРАЇНИ

Кількість різних збірних, якими 
опікується УАФ, перевищила 
20 команд. Майже всі вони досягли 
серйозних успіхів. Так, студенти двічі 
перемагали на Універсіаді, чоловіча 
збірна з футзалу двічі ставала 
віце-чемпіоном Європи, жіноча 
футзальна збірна увійшла до четвірки 
найкращих команд континенту, а 
збірна України з пляжного футболу 
була чемпіоном Європи. Особливо ж 
Україна пишається збірними з гравців 
з вадами здоров’я, які є володарями 
золотих медалей Паралімпійських та 
Дефлімпійських ігор і багаторазовими 
чемпіонами Європи та світу.

РОДИНА
ЗБІРНИХ УАФ





ЛАЙК ТА ПІДПИСКА







Офіційний партнер
національної збірної України з футболу

Офіційний партнер
національної збірної України з футболу

Офiцiйний модний партнер


