
НАОЧНО ПРО ІНТУЇТИВНИЙ ФУТБОЛ.  

РЕЦЕНЗІЯ НА ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ «ТРЕНЕР» 

 «Сейчас опасный штрафной. Стоит стенка и человека четыре закрывают вратаря. Все 

разбежались… Удар низом. Удар в голову. Вратарь перехватил мяч... Хорошо. 

Контратака. Зацепился… Но! Что… Что ты делаешь?! Гол!!!» 

Думаєте, те, що ви зараз прочитали, було сказано футбольним коментатором? Частково – 

так. Але не тим, який сидить зверху, у коментаторській кабіні, та коментує для тих, хто 

бачить. Воно було сказано тим, хто приходить на стадіон разом з тими, хто не бачить – а 

лише чує. Ці слова на початку фільму говорить Олег Кирилов – головний тренер 

Національної збірної Республіки Білорусь з футболу серед незрячих. Він прийшов на 

звичайну гру збірної Білорусі з футболу разом з членами своєї команди, кожен з яких є 

незрячим. Вони не можуть бачити гру: не можуть подивитися на подачу м’яча, динаміку 

гри, футболістів, їхню форму, глядачів, їхні реакції, зелене поле, масштаби футбольного 

стадіону. Вони можуть лише уявити це – зі слів свого тренера, який для кожного є не лише 

персональним футбольним коментатором, але й наставником та другом.  

Документальний фільм «Тренер» – дебютна робота білоруської режисерки Ольги 

Абрамчик, яка була представлена в Україні на міжнародному фестивалі документального 

кіно про права людини Docudays UA 24 березня 2019 року. У ньому висвітлено професійне 

життя Олега Кирилова, тренера білоруської збірної з інтуїтивного футболу – одного з 

найскладніших видів спорту для незрячих людей. Адже, на відміну від одиночних змагань, 

в ньому спортсмени мають не лише вміти уважно чути один одного, але й відчувати на 

інтуїтивному рівні, щоб орієнтуватися у просторі та розуміти, в якому саме секторі поля 

потрібна їхня участь. 

Олега Кирилова нерозривно показано з його вітебською командою незрячих футболістів. Їх 

взаємодію режисерка висвітлила в основних моментах спільної роботи – тренуваннях, 

міжособистісному спілкуванні, робочих моментах, фінальному турнірі.  

Сцена тренувань у спортзалі одразу привертає увагу своєю аудіальною та візуальною 

нетиповістю, зокрема у дивних звуках, які створює м’яч, та зовнішньому вигляді 

футболістів. Почнемо з м’яча. Як правило, у звичайних офіційних змаганнях, футбольний 

м’яч важить 410-450 г. Однак м’яч, який використовується в інтуїтивному футболі, важить 

більше – півкілограма, при цьому, менший за розмірами і практично не відскакує від землі. 

Головною його особливістю є вшита всередину тріскачка з металевих кульок, яка і створює 

такі дзвінкі звуки при русі. Під час матчу гравці орієнтуються на полі саме за допомогою 

слухання звуків м’яча, а також підказок воротаря та тренера, які є зрячими. Однак 

відмінності можна побачити не лише у використовуваному м’ячі – форма кожного 

незрячого гравця відрізняється від звичайної наявністю спеціальної світлонепроникної 

пов’язки, яка захищає очі.  

У фільмі дивує взаємодія тренера з командою: абсолютно турботливий, як батько, він 

розвозить на машині футболістів, уважно пильнуючи, щоб вони не впали на підході до 

будинку, провідує їх вдома й на роботі. Однак у спортивних моментах наставник може 

навіть подекуди проявити строгу вимогливість до своїх гравців. Але, не дивлячись на це, 

Олег Кирилов постає як неймовірно люблячий та дбаючий про свою команду тренер. 



Причому команда для нього – це не сума гравців, а кожний окремий гравець, який 

безперечно є цінною особистістю.  

У сцені, де тренер розповідає про членів своєї команди, дивує те, що, як виявилося, кожен з 

них має свою власну сім’ю. Ця розповідь є свідченням того, що шанси на сімейне щастя 

має кожен. 

Надзвичайно зворушливою є сцена зустрічі маленького незрячого хлопчика з дорослим 

незрячим футболістом, яких привели у зал познайомити один з одним. Як дорослий капітан 

збірної наставляє маленького, як намагається показати, як поводитися з м’ячом… А сцена 

їхньої спільної гри у шоудаун – настільної гри для незрячих людей, яка поєднує в собі 

елементи настільного тенісу та аерохокею – неймовірно захоплює й водночас перехоплює 

подих! 

А з якою вірою тренер мотивує свою команду перед турніром! Навіть забуваєш, що 

наставлення відбувається не звичайної команди, а команди з інтуїтивного футболу. Він 

ставиться до них, як до повноцінних, повноправних членів суспільства – і це одразу 

викликає повагу та захоплення! 

До слова, наприкінці фільму, у сцені з турніром Білорусі по інтуїтивному футболу, можна 

було здивуватися від того, наскільки тихо, у порівнянні зі звичайним турніром, проходила 

гра. Як виявилося, на відміну від звичайного футболу, де вболівальники криками 

підтримують гравців, в інтуїтивному футболі матч проходить у повній тиші, оскільки 

спортсмени повинні чути не лише один одного, але й підказки воротаря та тренера.  

Крім цього, важливим є те, що Ольга Абрамчик зобразила інтуїтивних футболістів не лише 

як талановитих у спорті, але й творчих людей. Зокрема, єдиним місцем, де грає музика у 

фільмі, є сцена з наймолодшим 18-річним незрячим футболістом, який зачитує власно 

створений реп – його твір є справжньою сповіддю людини, для якої головне – не здаватися, 

робити неможливе можливим, слідувати за мрією і вірити, що вона дійсно здійсниться.  

Документальний фільм «Тренер» має власний темпоритм, у тому числі й звуковий – у 

фільмі практично відсутня музика чи штучні звуки. До такого прийому режисерка вдалася 

через те, що незрячі герої фільму її спитали – як вони зможуть побачити фільм? І вона 

пообіцяла їм, що фільм буде змонтований без музики – так, щоб незрячі люди могли по 

звуках впізнати звичну для них атмосферу і точно зрозуміти, що саме відбувається на 

екрані. 

До перегляду документального фільму «Тренер» було навіть складно уявити, що незрячі 

люди можуть грати в футбол. Вони своїм прикладом доводять, що насправді можливо все – 

головне, ніколи не здаватися. Фільм про незрячих футболістів відкриває очі на проблему 

доступності хобі для всіх, доступності професій для всіх, доступності задоволення, радості 

й щастя для всіх. А головне – для незрячих людей у пострадянському просторі. 

Інтуїтивний футбол – це доказ того, що забити гол у ворота неможливості зможе кожен – 

варто йому цього дійсно захотіти! І, щоб впевнитися в цьому, кожному варто подивитися 

документальний фільм «Тренер» Ольги Абрамчик. 

Олеся Зенталь 


