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ГАНДБОЛ 

Автореферати дисертацій на здобуття  

наукового ступеня кандидата наук: 

 

1. Агаев Гулу Ага Оглы. 

Подготовка спортсменов старших разрядов в игровых видах в условиях вуза : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры” / Агаев Гулу Ага Оглы ; ВНИИФК. – М., 1991. – 22 с. 

 Аннотация. Определены показатели соревновательной деятельности 

студентов-гандболистов разной квалификации; влияние некоторых 

компонентов воздействия на нервно-мышечную систему студентов-

гандболистов; получены количественные характеристики функциональных 

особенностей нервно-мышечной системы студентов-гандболистов разной 

квалификации. 

 Ключевые слова: игровые виды спорта, подготовка спортсменов. 

Анотація. Визначені показники змагальної діяльності студентів-

гандболістів різної кваліфікації; вплив деяких компонентів дії на нервово-

м'язову систему студентів-гандболістів; отримані кількісні характеристики 

функціональних особливостей нервово-м'язової системи студентів-

гандболістів різної кваліфікації.   

Ключові слова: ігрові види спорту, підготовка спортсменів. 

Annotation. Competition performance of students-handballers of different 

qualification indicators are certain; influence of some components of affecting 

nervous-muscle system of students-handballers; quantitative descriptions of 

functional features of the nervous-muscle system of students-handballers of 

different qualification are got.   

Key words: playing types of sport, preparation of sportsmen. 

 

2. Агреби Б. М. 

Оптимизация процесса подготовки гандболистов высокой квалификации 

путем варьирования соотношения скоростных и скоростно-силовых средств 

воздействия : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 

методику лечебной физкультуры)” / Агреби Брагим Бен Мохамед ; КГИФК. – 

К., 1983. – 24 с. 

 Аннотация. Выделена группа наиболее информативных показателей, 

отражающих разностороннюю подготовленность гандболистов. 

 Ключевые слова: подготовка гандболистов, скоростные и скоростно-

силовые средства, информативные показатели. 

 Анотація. Виокремлена група найбільш інформативних показників, 

що відображають різнобічну підготовленість гандболістів.   

 Ключові слова: підготовка гандболістів, швидкісні і швидкісно-силові 

засоби, інформативні показники. 
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 Annotation. The group of the most informing indexes, reflecting scalene 

preparedness of handballers is selected.   

 Key words: preparation of handballers, speed and speed-power facilities, 

informing indexes. 

  

3. Акрамов Ж. А. 

Обоснование методики контроля и анализа критериев техники бросков мяча 

в ворота в гандболе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Акрамов Жасур Анварович ; 

ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 23 с. 

 Аннотация. Впервые в практике гандбола проведен сопоставительный 

анализ внутрииндивидуальной, межиндивидуальной и групповой 

вариативности кинематических характеристик техники гандбольного броска. 

 Ключевые слова: гандбол, техника броска, кинематические 

характеристики. 

 Анотація. Уперше в практиці гандболу проведений порівняльний 

аналіз внутрішньоіндивідуальної, міжіндивідуальної і групової варіативної 

кінематичних характеристик техніки гандбольного кидка.   

 Ключові слова: гандбол, техніка кидка, кінематичні характеристики. 

 Annotation. First in practice of handball a comparable analysis is conducted 

into individual, between individual and group variant of kinematics descriptions of 

technique of handball throw is conducted in practice of handball.   

 Key words: handball, technique of throw, kinematics descriptions. 

 

4. Аллани Абдельхафид Бен Шедли. 

Взаимосвязь эффективности защитных действий гандболистов и уровня 

развития физических качеств : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Аллани Абдельхафид Бен Шедли ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 19 

с. 

 Аннотация. Впервые определен комплекс факторов, значимых для 

успешной игры гандболистов в защите; выявлена возрастная динамика 

показателей, определяющих эффективность игровой деятельности в защите. 

Разработан и экспериментально обоснован комплекс упражнений по 

совершенствованию специальных физических качеств гандболистов с 

использованием принципа сопряженного воздействия. 

 Ключевые слова: гандбол, защитные действия, уровень развития 

физических качеств. 

 Анотація. Уперше визначений комплекс чинників, значущих для 

успішної гри гандболістів в захисті; виявлена вікова динаміка показників, що 

визначають ефективність ігрової діяльності в захисті. Розроблений і 

експериментально обґрунтований комплекс вправ з удосконалення 

спеціальних фізичних якостей гандболістів з використанням принципу 

зв'язаної дії.   
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 Ключові слова: гандбол, захисні дії, рівень розвитку фізичних якостей. 

 Annotation. The complex of factors, meaningful for the successful game of 

handballers in defence is first certain; the age-dependent dynamics of indexes, 

determining efficiency of playing activity in defence is exposed. Developed and 

the complex of exercises is experimentally grounded on perfection of the special 

physical qualities of handballers with the use of principle of the attended influence. 

 Key words: handball, protective actions, level of development of physical 

qualities. 

  

5. Аль Тахер Мазин Арафат. 

Моделирование защитной деятельности гандболистов высокой 

квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Аль Тахер 

Мазин Арафат ; КГИФК. – К., 1988. – 23 с. 

 Аннотация. Впервые теоретически и экспериментально доказано 

наличие факторов, влияющих на эффективность и надежность защитной 

деятельности и определены ее оптимальные временные параметры. 

 Ключевые слова: гандболисты высокой квалификации, моделирование 

защитной деятельности, временные параметры. 

 Анотація. Уперше теоретично і експериментально доведена наявність 

чинників, що впливають на ефективність і надійність захисної діяльності і 

визначені її оптимальні тимчасові параметри.   

 Ключові слова: гандболісти високої кваліфікації, моделювання 

захисної діяльності, тимчасові параметри. 

 Annotation. First in theory and the presence of factors, influencing on 

efficiency and reliability of protective activity and its optimum temporal 

parameters are certain is experimentally well-proven.   

 Key words: handballers of high qualification, design of protective activity, 

temporal parameters. 

 

6. Аль Хасауна Камаль Мохаммед Камаль. 

Формирование подготовленности юных гандболистов к соревновательной 

деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Аль Хасауна Камаль Мохаммед 

Камаль ; КГИФК. – К., 1991. – 22 с. 

 Аннотация. Выявлены особенности содержания соревновательной 

деятельности юных гандболистов 12–13 лет; разработана программа 

оптимального соотношения видов подготовки в подготовительном периоде 

годичного цикла подготовки юных гандболистов, формирующих 

рациональную структуру подготовленности к соревновательной 

деятельности. 

 Ключевые слова: юные гандболисты, соревновательная деятельность, 

подготовка, программа видов подготовки. 
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 Анотація. Виявлені особливості вмісту діяльності змагання юних 

гандболістів 12–13 років; розроблена програма оптимального співвідношення 

видів підготовки в підготовчому періоді річного циклу підготовки юних 

гандболістів, що формують раціональну структуру підготовленості до 

діяльності змагання.   

 Ключові слова: юні гандболісти, змагальна діяльність, підготовка, 

програма видів підготовки. 

 Annotation. Exposed the feature of maintenance of competition activity of 

young handballers there are 12–13 years; the program is developed of optimum 

correlation of types of preparation in setup time of annual cycle of preparation of 

young handballers, formings the rational structure of preparedness to competition 

activity.   

 Key words: young handballers, competition activity, preparation, program of 

types of preparation. 

 

7. Амханицкий А. Г. 

Экспериментальное обоснование средств и методов быстроты и точности 

ситуативной ориентировки спортсменов (на примере игры гандбол) : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / Амханицкий Александр 

Григорьевич ; ТГУ. – Тарту, 1974. – 25 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснована необходимость и важность 

разработки и внедрения в практику новых средств и методов, позволяющих 

получить срочную информацию о пространственных и временных 

параметрах ситуативной ориентировки и их развития. 

 Ключевые слова: быстрота, точность, ориентация спортсменов, 

гандбол. 

 Анотація. Експериментально обґрунтована необхідність і важливість 

розробки і впровадження в практику нових засобів і методів, що дозволяють 

отримати термінову інформацію щодо просторових і тимчасових параметрів 

ситуативного орієнтування і їх розвитку.   

 Ключові слова: швидкість, точність, орієнтація спортсменів, гандбол. 

 Annotation. A necessity is experimentally grounded and importance of 

development and introduction in practice of new facilities and methods, allowing 

to get urgent information about the spatial and temporal parameters of situation 

orientation and their development.   

 Key words: quickness, exactness, orientation of sportsmen, handball. 

 

8. Базильчук О. В. 

Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток : 

автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

„Олімпійський і професійний спорт” / Базильчук Олег Вікторович; Львів. 

держ. ін-т фіз. культури. − Л., 2004. − 23 с. 

 Анотація. Уперше визначено факторну структуру фізичної 

підготовленості кваліфікованих гандболісток; сформовано й 



 7 

експериментально підтверджено методичні підходи щодо розробки програми 

диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток з 

урахуванням індивідуальних профілів їх фізичної підготовленості та 

модельних характеристик більш кваліфікованих гандболісток. 

 Ключові слова: фізична підготовка, диференціація, система, 

гандболістки, факторна структура. 

 Аннотация. Впервые  в женском гандболе определена факторная 

структура физической подготовленности квалифицированных гандболисток, 

сформированы и экспериментально подтверждены методические подходы 

относительно разработки программы дифференцированной физической 

подготовки квалифицированных гандболисток с учетом индивидуальных 

профилей их физической подготовленности и модельных характеристик 

более квалифицированных гандболисток. 

 Ключевые слова: физическая подготовка, дифференциация, система, 

гандболістки, факторная структура. 

 Annotation. First  the factor structure of physical preparedness of skilled 

handballers is certain in a womanish handball, formed and methodical approaches 

are experimentally confirmed in relation to development of the program of the 

differentiated physical preparation of skilled handballers taking into account the 

individual types of their physical preparedness and model descriptions of more 

skilled handballers.   

 Key words: physical preparation, differentiation, system. 

 

9. Бухтий Л. Г. 

Моделирование учебно-тренировочного процесса гандболисток с учетом 

особенностей специфической биологической функции женского организма : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры” / Бухтий Людмила Григорьевна ; КГИФК. – К., 1990. 

– 23 с. 

 Аннотация. Впервые определены оптимальные пути повышения 

уровня подготовленности спортсменок, специализирующихся в спортивных 

играх, на основе применения рационального соотношения видов подготовки 

на первом этапе подготовительного периода. 

 Ключевые слова: уровень подготовленности спортсменок, виды 

подготовки, гандбол. 

 Анотація. Уперше визначені оптимальні шляхи підвищення рівня 

підготовленості спортсменок, що спеціалізуються в спортивних іграх, на 

основі застосування раціонального співвідношення видів підготовки на 

першому етапі підготовчого періоду.   

 Ключові слова: рівень підготовленості спортсменок, види підготовки, 

гандбол. 

 Annotation. The optimum ways of increase of level of preparedness of 

sportswomen, specialized in sporting games are first certain, on the basis of 
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application of rational correlation of types of preparation on the first stage of setup 

time.   

 Key words: level of preparedness of sportswomen, types of preparation, 

handball. 

 

10. Водолазская Л. Б. 
Построение предсоревновательного этапа подготовки гандболистов с учетом 

половых различий и восстановления работоспособности спортсменов : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / Водолазская Лариса 

Борисовна ; КГИФК. – К., 1987. – 24 с. 

 Аннотация. Впервые выявлены специфические физические качества, 

умения и навыки, оказывающие влияние на формирование высокого уровня 

специальной подготовленности гандболисток, обуславливающие 

эффективность их игровой деятельности; выявлены факторы, 

способствующие совершенствованию специфических для гандбола 

двигательных способностей спортсменок. Установлены оптимальные 

соотношения основных средств подготовки гандболисток и гандболистов в 

предсоревновательном периоде, обеспечивающие высокую эффективность 

их игровой деятельности. Впервые охарактеризованы особенности утомления 

и восстановления гандболисток и гандболистов высокой квалификации в 

процессе многотуровых соревнований, особенности изменения их 

функциональных показателей.  

 Ключевые слова: подготовка гандболистов, специфические физические 

качества, умения, навыки, двигательные способности. 

 Анотація. Уперше виявлені специфічні фізичні якості, уміння і 

навички, що впливають на формування високого рівня спеціальної 

підготовленості гандболісток і обумовлюють ефективність їх ігрової 

діяльності; виявлені чинники, що сприяють удосконаленню специфічних для 

гандболу рухових здібностей спортсменок. Встановлені оптимальні 

співвідношення основних засобів підготовки гандболісток і гандболістів у 

перед змагальному періоді і забезпечують високу ефективність їх ігрової 

діяльності. Вперше охарактеризовані особливості втоми і відновлення 

гандболісток і гандболістів високої кваліфікації в процесі багатотурових 

змагань, особливості зміни їх функціональних показників.    

 Ключові слова: підготовка гандболістів, специфічні фізичні якості, 

уміння, навички, рухові здібності. 

 Annotation. Specific physical qualities, abilities and skills, having influence 

on forming high level of the special preparedness of handballers, promote 

efficiency of their playing activity, are first exposed; factors, cooperate perfection 

of specific for a handball motive capabilities of sportswomen, are exposed.  

 Key words: preparation of handballers, specific physical qualities, abilities, 

skills, motive capabilities. 
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11. Волосович Г. Г. 

Сенсомоторні реакції і точність розв’язання оперативних задач при контролі 

підготовленості гандболістів високої кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, спортивного 

тренування і оздоровчої фізичної культури” / Волосович Ганна Георгіївна ; 

Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1995. – 24 с. 

 Анотація. Виявлено групи найінформативніших для змагальної 

діяльності гандболіста психофізіологічних показників, методичних підходів 

до їх використання в умовах тренувального процесу і розроблено модельні 

характеристики за цими показниками для кваліфікованих гандболістів. 

 Ключові слова: гандболістки, підготовка до змагальної діяльності, 

тренувальний процес, модельні характеристики. 

 Аннотация. Выявлены группы информативных для соревновательной 

деятельности гандболиста психофизиологических показателей, методических 

подходов их использования в условиях тренировочного процесса. 

 Ключевые слова: гандболистки, подготовка к соревновательной 

деятельности, тренировочный процесс, модельные характеристики. 

 Annotation. Groups are exposed informing for competition activity of 

handballer of psychological-physiological indexes, methodical approaches of their 

use in the conditions of training process.   

 Key words: handballers, preparation to competition activity, training 

process, model descriptions. 

 

12. Гарбаляускас Ч. Л. 

Целенаправленная спортивная подготовка юных гандболистов 9–11 лет с 

целью отбора их для занятий в ДЮСШ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Гарбаляускас 

Чесловас Леонардович ; КГИФК. − К., 1983. − 16 с. 

 Аннотация. Впервые разработаны модели тренировочных воздействий 

и экспериментально обосновано их влияние на уровень общей и специальной 

подготовленности детей на этапе предварительной спортивной подготовки к 

игре в гандбол. 

 Ключевые слова: спортивная подготовка, уровень, гандболисты, отбор. 

 Анотація. Уперше розроблені моделі тренувальних дій і 

експериментально обґрунтований їх вплив на рівень загальної і спеціальної 

підготовленості дітей на етапі попередньої спортивної підготовки до гри в 

гандбол.   

 Ключові слова: спортивна підготовка, рівень, гандболісти, відбір. 

 Annotation. The models of trainings influences are first developed and their 

influence is experimentally grounded on the level of general and special 

preparedness of children on the stage of sporting pre-treatment to playing a 

handball.   

 Key words: sporting preparation, level, handballers, selection. 
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13. Горячева Н. Н. 

Психолого-педагогический контроль волевой подготовленности 

высококвалифицированных гандболистов в условиях соревновательной 

деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Горячева Наталья Николаевна ; 

ГЦОЛИФК. − М.,1991. − 23 с. 

 Аннотация. Разработаны психолого-педагогические методики 

обследования соревновательной деятельности гандболистов; выявлен 

комплекс внешних и внутренних факторов, определяющих волевую 

активность игроков в процессе матча; определены характеристики 

соревновательных стресс-факторов в зависимости от их силы и 

продолжительности; выявлено влияние стресс-факторов на эффективность 

игровой деятельности гандболистов; определены количественные и 

качественные характеристики волевой активности гандболистов, 

проявляемой в процессе матча. 

 Ключевые слова: соревновательная деятельность, педагогический 

контроль, высококвалифицированные гандболисты, эффективность игровой 

деятельности. 

 Анотація. Розроблені психолого-педагогічні методики обстеження 

змагальної діяльності гандболістів; виявлений комплекс зовнішніх і 

внутрішніх чинників, що визначають вольову активність гравців в процесі 

матчу; визначені характеристики стрес-чинників змагань залежно від їх сили 

і тривалості; виявлений вплив стрес-чинників на ефективність ігрової 

діяльності гандболістів; визначені кількісні і якісні характеристики вольової 

активності гандболістів. 

 Ключові слова: змагальна діяльність, педагогічний контроль, 

висококваліфіковані гандболісти, ефективність ігрової діяльності. 

 Annotation. The psychological and pedagogical methods of inspection of 

competition activity of handballers are developed; the complex of external and 

internal factors, determining volitional activity of players in the process of match is 

exposed; descriptions of competition stress-factors are certain depending on their 

force and duration; influence of stress-factors is exposed on efficiency of playing 

activity of handballers; quantitative and high-quality descriptions of volitional 

activity are certain. 

 Key words: competition activity, pedagogical control, highly skilled 

handballers, efficiency of playing activity. 

 

14. Данилов А. А. 

Исследование развития структуры бросковых движений у школьников 9–16 

лет и юных гандболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 

Данилов Александр Александрович ; НИИ физиол. детей и подростков. − М., 

1974. − 21 с. 
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 Аннотация. Обоснована методика начального процесса обучения 

броскам мяча юных гандболистов, методы и средства, характерные для 

взрослых спортсменов. 

 Ключевые слова: бросковые движения, юные гандболисты, процесс 

обучения. 

 Анотація. Обґрунтована методика початкового процесу навчання 

кидкам м'яча юних гандболістів, методи і засоби, характерні для дорослих 

спортсменів.   

 Ключові слова: кидкові рухи, юні гандболісти, процес вчення. 

 Annotation. The method of initial process of teaching the throws of ball of 

young handballers, methods and facilities, characteristic for grown man sportsmen, 

is grounded.   

 Key words: throw motions, young handballers, teaching process. 

 

15. Дзагания Д. Г. 

Этапы базовой подготовки и начальная спортивная специализация юных 

гандболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Дзагания 

Джемал Георгиевич ; КГИФК. − К., 1986. − 24 с. 

 Аннотация. Доказано, что рационализация сроков начала 

специализации юных гандболистов и ее содержания позволяет перенести 

начало их спортивной специализации к 11–12 годам, что целесообразно, в 

частности, с точки зрения оптимизации сроков достижения высоких 

спортивных результатов. Выявлено, что в возрасте 11–15 лет создаются 

наиболее благоприятные возрастные предпосылки для реализации главных 

задач базовой специализированной подготовки юных гандболистов. 

 Ключевые слова: базовая подготовка, начальная спортивная 

специализация, юные гандболисты. 

 Анотація. Доведено, що раціоналізація термінів початку спеціалізації 

юних гандболістів і її змісту дозволяє перенести початок їх спортивної 

спеціалізації до 11–12 років, що доцільно, зокрема, з точки зору оптимізації 

термінів досягнення високих спортивних результатів. Виявлено, що у віці 

11–15 років створюються найбільш сприятливі вікові передумови для 

реалізації головних завдань базової спеціалізованої підготовки юних 

гандболістів.   

 Ключові слова: базова підготовка, початкова спортивна спеціалізація, 

юні гандболісти. 

 Annotation. It is well-proven that rationalization of terms of beginning of 

specialization of young handballers and its maintenance allows to carry beginning 

of their sporting specialization to 11–12, that expediently, in particular, from point 

of optimization of terms of achievement of high sporting results. It is exposed, that 

in age 11–15 years the most favourable age-dependent pre-conditions are created 

for realization of main tasks of the base specialized preparation of young 

handballers.   
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 Key words: base preparation, initial sporting specialization, young 

handballers. 

 

16. Дутчак М. В. 

Построение подготовительного периода в годичном цикле тренировки юных 

гандболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Дутчак 

Мирослав Васильевич ; КГИФК. − К., 1987. − 23 с. 

 Аннотация. Выявлены особенности построения подготовительного 

периода в годичном цикле тренировки юных гандболистов в возрасте, 

наиболее благоприятном для совершенствования двигательных 

способностей, специфичных спортивной деятельности (на примере 

скоростно-силовых способностей); разработана программа рационального 

соотношения видов подготовки в подготовительном периоде годичного 

цикла тренировки юных гандболистов в возрасте, предельно сенситивном 

для совершенствования скоростно-силовых способностей. Научно обоснован 

и апробирован эффективный методический подход, предполагающий 

дифференцированное и интегральное совершенствование специфичных для 

избранного вида спорта сторон скоростно-силовой подготовленности юных 

гандболистов. 

 Ключевые слова: подготовительный период, годичный цикл 

тренировки, юные гандболисты,  двигательные способности. 

 Анотація. Виявлені особливості побудови підготовчого періоду в 

річному циклі тренування юних гандболістів у віці, найбільш сприятливому 

для удосконалення рухових здібностей, специфічних спортивній діяльності 

(на прикладі швидкісно-силових здібностей); розроблена програма 

раціонального співвідношення видів підготовки в підготовчому періоді 

річного циклу тренування юних гандболістів у віці, гранично сенситивному 

для вдосконалення швидкісно-силових здібностей.  

 Ключові слова: підготовчий період, річний цикл тренування, юні 

гандболісти,  рухові здібності. 

 Annotation. The features of construction of setup time are exposed in the 

circannual loop of training of young handballers in age, most favourable for 

perfection of motive capabilities, specific sporting activity (on the example of 

speed-power capabilities); the program of rational correlation of types of 

preparation in setup time of circannual cycle of training of young handballers is 

developed in age, maximum sensitivnom for perfection of speed-power 

capabilities.  

 Key words: setup time, circannual cycle of training, young handballers,  

motive capabilities. 

 

17. Евтушенко А. Н. 

Оптимизация планирования тренировочных нагрузок 

высококвалифицированных гандболистов в заключительном периоде 

подготовки к основным соревнованиям : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Евтушенко 

Анатолий Николаевич ; ВНИИФК. − М., 1980. − 26 с. 

 Аннотация. Экспериментально определен оптимальный вариант 

планирования тренировочных нагрузок в предсоревновательном периоде 

подготовки; разработана методика построения отдельных тренировочных 

микроциклов предсоревновательного периода подготовки. Разработана 

методика построения отдельных тренировочных микроциклов 

предсоревновательного периода подготовки. Определено влияние различных 

режимов тренировочных занятий на ведущие функциональные системы 

организма гандболистов в микроциклах предсоревновательного периода 

подготовки, выявлена динамика специальной физической подготовленности 

и общей работоспособности гандболистов в период подготовки к 

ответственным соревнованиям.   

 Ключевые слова: планирование тренировочных нагрузок, 

высококвалифицированные гандболисты, заключительный период 

подготовки, соревнования. 

 Анотація. Експериментально визначений оптимальний варіант 

планування тренувальних навантажень в перед змагальному періоді 

підготовки; розроблена методика побудови окремих тренувальних 

мікроциклів перед змагального періоду підготовки. Розроблена методика 

побудови окремих тренувальних мікроциклів перед змагального періоду 

підготовки.  

 Ключові слова: планування тренувальних навантажень, 

висококваліфіковані гандболісти, завершальний період підготовки, змагання. 

 Annotation. The optimum variant of planning of the trainings loadings is 

experimentally certain in the in a period before competitions; the method of 

construction of separate trainings mikrocycles of in a period before competitions is 

developed. The method of construction of separate trainings mikrocycles of in a 

period before competitions is developed.  

 Key words: planning of the trainings loadings, highly skilled handballers, 

final period of preparation, competitions. 

 

18. Иващенко А. М. 

Направленность физической подготовки высокорослых гандболистов в 

учебно-тренировочных группах ДЮСШ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Иващенко Антонина 

Михайловна ; ГЦОЛИФК. − М., 1991. − 20 с. 

 Аннотация. Выявлены особенности физического развития и 

физической подготовленности высокорослых гандболистов 12–17 лет по 

сравнению с игроками, имеющими меньшую длину тела; выявлены 

особенности двигательной асимметрии высокорослых гандболистов 12–17 

лет. Разработаны нормативы физической подготовленности для юных 
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гандболистов 12–17 лет с разной длиной тела и средства для индивидуальной 

физической подготовки высокорослых гандболистов. 

 Ключевые слова: физическая подготовка, физическое развитие, 

гандболисты. 

 Анотація. Виявлені особливості фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості високорослих гандболістів 12–17 років в порівнянні з 

гравцями, що мають меншу довжину тіла; виявлені особливості рухової 

асиметрії високорослих гандболістів 12–17 років. Розроблені нормативи 

фізичної підготовленості для юних гандболістів 12–17 років з різною 

довжиною тіла і засобу для індивідуальної фізичної підготовки високорослих 

гандболістів.   

 Ключові слова: фізична підготовка, фізичний розвиток, гандболісти. 

 Annotation. The features of physical development and physical 

preparedness of handballers of high growth are exposed 12–17 years as compared 

to players, having less length of body; exposed the feature of motive asymmetry of 

handballers of high growth there are 12–17 years. The norms of physical 

preparedness are developed for young handballers 12–17 years with different 

length of body and mean for individual physical preparation of handballers of high 

growth.   

 Key words: physical preparation, physical development, 

 

19. Игнатьева В. Я. 

Оценка соревновательной и тренировочной деятельности гандболистов 

высших разрядов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 

и методика физического воспитания и спортивной тренировки, включая 

методику лечебной физической культуры” / Игнатьева Валентина 

Яковлевна ; ГЦОЛИФК. − М., 1982. − 23 с. 

 Аннотация. Дана обобщенная характеристика соревновательной 

двигательной деятельности гандболистов разного пола, квалификации и 

игрового амплуа. Впервые применена радиотелеметрическая аппаратура для 

получения информации об интенсивности соревновательной и 

тренировочной двигательной деятельности гандболистов и гандболисток 

высших разрядов. 

 Ключевые слова: соревновательная, тренировочная деятельность, 

гандболисты, игровое амплуа. 

 Анотація. Дана узагальнена характеристика змагальної рухової 

діяльності гандболістів різної статі, кваліфікації і ігрового амплуа. Вперше 

застосована апаратура радіотелеметрії для здобуття інформації про 

інтенсивність рухової змагальної і тренувальної діяльності гандболістів і 

гадболісток вищих розрядів.   

 Ключові слова: змагальна і тренувальна діяльність, гандболісти, ігрове 

амплуа. 

 Annotation. The generalized description of competition motive activity of 

handballers of different floor, qualification and playing line of business is Given. A 

radio telemetry apparatus is first applied for the receipt of information about 
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intensity of competition and training motive activity of handballers and handballed 

of higher digits.   

 Key words: competition, training activity, handballers, playing line of 

business. 

 

20. Изаак В. И. 

Экспериментальное обоснование методики физической и технической 

подготовки гандболистов старших разрядов : автореф. дис. … канд. пед. наук 

: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Изаак Владимир Иванович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 

1974. − 24 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснована методика физической и 

технической подготовки гандболистов; разработаны пути управления 

тренировочным процессом гандболистов старших разрядов на основании 

информации об их состоянии. 

 Ключевые слова: физическая, техническая подготовка, гандболисты, 

управление тренировочным процессом. 

 Анотація. Експериментально обґрунтована методика фізичної і 

технічної підготовки гандболістів; розроблені щляхи управління 

тренувальним процесом гандболістів старших розрядів на підставі інформації 

про їх стан.   

 Ключові слова: фізична, технічна підготовка, гандболісти, управління 

тренувальним процесом. 

 Annotation. The method of physical and technical preparation of 

handballers is experimentally grounded; the ways of training process of 

handballers of senior digits control are developed on the basis of information about 

their state.   

 Key words: physical, technical preparation, handballers, training process 

control. 

 

21. Капацина Г. А. 

Начальная подготовка гандболистов 10–11 лет с применением тренажерных 

устройств в обучении и тренировке : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Капацина Григорий 

Александрович ; КГИФК. − К., 1991. − 19 с. 

 Аннотация. Научно обоснована программа и методика применения 

тренажерных устройств в обучении приемам и формировании навыков игры. 

Определен объем, интенсивность и направленность использования 

тренажеров в учебно-тренировочном процессе. Созданы модельные 

характеристики различных сторон подготовленности по результатам 

комплексного тестирования. 

 Ключевые слова: гандбол, начальная подготовка, тренажеры, 

формирование навыков игры. 
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 Анотація. Науково обґрунтована програма і методика застосування 

тренажерних пристроїв у навчанні прийомам і формуванні навичок гри. 

Визначений обсяг, інтенсивність і спрямованість використання тренажерів у 

навчально-тренувальному процесі. Створені модельні характеристики різних 

сторін підготовленості за результатами комплексного тестування. 

 Ключові слова: гандбол, початкова підготовка, тренажери, формування 

навичок гри. 

 Annotation. The program and method of application of trainer devices is 

scientifically grounded in teaching receptions and forming of skills of game. A 

volume, intensity and orientation of the use of trainers, is certain in an educational 

training process. Model descriptions of different sides of preparedness are created 

on results the complex testing.   

 Key words: handball, initial preparation, trainers, forming of skills of game. 

 

22. Козлова К. Ф. 

Исследование тактических действий гандболисток в нападении и пути 

повышения их эффективности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Козлова Клавдия Филипповна ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. 

– Л., 1973. − 18 с. 

 Аннотация. Изучен объем и характер тактических действий 

гандболисток в соревновании. Определена эффективность тактических 

действий, применяемых гандболистками в процессе игры. Обосновано, что 

эффективность тактических действий гандболисток в нападении может быть 

повышена в результате использования в большом объеме средств и методов 

максимально приближенных к условиям соревновательных ситуаций. 

 Ключевые слова: тактические действия, эффективность, гандболистки, 

соревновательные ситуации. 

 Анотація. Вивчений обсяг і характер тактичних дій гандболісток у 

змаганні. Визначена ефективність тактичних дій, які гандболістки 

застосовують в процесі гри. Обґрунтовано, що ефективність тактичних дій 

гандболісток в нападі може бути підвищена в результаті використання 

значного обсягу засобів і методів максимально наближених до умов ситуацій 

змагань.   

 Ключові слова: тактичні дії, ефективність, гандболістки, змагальні 

ситуації. 

 Annotation. A volume and character of tactical actions of handballers is 

studied in a competition. Efficiency of tactical actions, applied handballers in the 

process of game is certain. It is grounded, that efficiency of tactical actions of 

handballers in an attack can be enhanceable as a result of the use in the large 

volume of facilities and methods of maximally close to the terms competition 

situations.   

 Key words: tactical actions, efficiency, handballers, competition situations. 
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23. Кропивницька Т. А. 

Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій відбору 

юних гандболістів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Кропивницька Тетяна 

Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2005. – 19 с. 

 Анотація. Уперше визначено інформативні фізіологічні показники 

гандболістів 15–18 років, кількісні характеристики просторово-часової 

точності кидкових дій юних гандболістів з виділенням модельних 

функціональних і технічних показників. 

 Ключові слова: інформативні фізіологічні показники, технічні 

показники, гандболісти, кількісні характеристики. 

 Аннотация. Впервые определены информативные физиологические 

показатели гандболистов 15–18 лет. 

 Ключевые слова: информативные физиологические показатели, 

технические показатели, гандболисты, количественные характеристики. 

 Annotation. The informing physiological indexes of handballers are first 

certain 15–18 years.   

 Key words: informing physiological indexes, technical indexes, handballers, 

quantitative descriptions. 

 

24. Лебедь Ф. Л. 

Особенности тактической подготовки юных гандболисток : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки” / Лебедь Феликс Лазаревич ; КГИФК. − К., 1983. − 

23 с. 

 Аннотация. Экспериментально выявлены факторы, определяющие 

творческий характер тактического мышления юных гандболисток в условиях 

игры и влияющие на его эффективность Разработана новая методика 

исследования и диагностики быстроты и точности тактического мышления. 

Выявлен непрямолинейный и гетерохронный характер роста этих параметров 

у гандболисток с увеличением возраста и квалификации. Доказано, что, по 

сравнению с методами и средствами традиционной тактической подготовки, 

моделирование в тренировке условий, более сложных, чем предъявляет 

психике спортсменов игровая деятельность, способствует более 

эффективному развитию тактического мышления.  

 Ключевые слова: тактическая подготовка, юные гандболистки, 

диагностика быстроты и точности тактического мышления. 

 Анотація. Експериментально виявлені чинники, що визначають 

творчий характер тактичного мислення юних гандболісток в умовах гри і 

впливають на його ефективність Розроблена нова методика дослідження і 

діагностики швидкості і точності тактичного мислення.  

 Ключові слова: тактична підготовка, юні гандболістки, діагностика 

швидкості і точності тактичного мислення. 

 Annotation. Factors, determining creative character of tactical thought of 

young handballers in the conditions of game and influencing on his efficiency the 
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new method of research and diagnostics of quickness and exactness of tactical 

thought is Developed, are experimentally exposed.  

 Key words: tactical preparation, young handballers, diagnostics of quickness 

and exactness of tactical thought. 

 

25. Лебедь Ф. Л. 

Особенности тактической подготовки юных гандболисток : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки” / Лебедь Феликс Лазаревич ; КГИФК. − К., 1986. − 

23 с. 

 Аннотация. Обоснована структура и содержание комплексной 

тактической подготовки юных гандболисток (на примере возраста 13–14 лет). 

Выявлены особенности тактической подготовки юных гандболисток в 

зависимости от сложности условий выполнения двигательных задач. 

Разработаны методические приемы и средства, применение которых 

позволяет формировать у юных гандболисток способность самостоятельно 

решать тактические задачи, что является одним из возможных способов 

осуществления проблемного обучения в спортивных играх.  

 Ключевые слова: тактическая подготовка, юные гандболистки, 

диагностика быстроты и точности тактического мышления. 

 Анотація. Обґрунтована структура і вміст комплексної тактичної 

підготовки юних гандболісток (на прикладі віку 13–14 років). Виявлені 

особливості тактичної підготовки юних гандболісток залежно від складності 

умов виконання рухових завдань. 

 Ключові слова: тактична підготовка, юні гандболістки, діагностика 

швидкості і точності тактичного мислення. 

 Annotation. A structure and maintenance of complex tactical preparation of 

young handballers is grounded (on the example of age 13–14 years). The features 

of tactical preparation of young handballers are exposed depending on 

complication of terms of implementation of motive tasks. 

 Key words: tactical preparation, young handballers, diagnostics of quickness 

and exactness of tactical thought. 

 

26. Литвинюк С. Л. 

Экспериментальное обоснование применения моделирования в обучении 

защитным действиям в игре гандбол (на примере мужских команд) : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки” / Литвинюк Стефан Леслав ; КГИФК. 

− К., 1980. − 21 с. 

 Аннотация. Определен объем и характер защитных действий игроков, 

в зависимости от выполняемой функции в команде. Определены 

пространственно-временные характеристики защитных действий крайних и 

центральных защитников. Определена необходимость и направленность 

проведения специализации в защите с учетом дифференцированного 

обучения. Разработана и экспериментально обоснована система моделей-
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упражнений, предназначенных для совершенствования защитных действий 

гандболистов различной квалификации. 

 Ключевые слова: гандбол, обучение защитным действиям, 

дифференцированное обучение. 

 Анотація. Визначений об'єм і характер захисних дій гравців, залежно 

від виконуваної функції в команді. Визначені просторово-часові 

характеристики захисних дій крайніх і центральних захисників. Визначена 

необхідність і спрямованість проведення спеціалізації в захисті з 

врахуванням диференційованого вчення. Розроблена і експериментально 

обґрунтована система моделей-вправ, призначених для вдосконалення 

захисних дій гандболістів різної кваліфікації. 

 Ключові слова: гандбол, навчання захисним діям, диференційоване 

навчання. 

 Annotation. A volume and character of protective actions of players is 

certain, depending on an executable function in a command. Spatio-temporal 

descriptions of protective actions of extreme and central defenders are certain. A 

necessity and orientation of leadthrough specialization is certain for defence taking 

into account the differentiated teaching. Developed and the system of models-

exercises, intended for perfection of protective actions of handballers of different 

qualification is experimentally grounded. 

 Key words: handball, teaching protective actions, differentiated teaching. 

 

27. Лубинска Ханка. 

Факторы, обуславливающие повышение эффективности деятельности 

тренера спортивной команды (на примере гандбола) : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 

Лубинска Ханка ; КГИФК. − К., 1983. − 23 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснована структура факторов, 

обуславливающих эффективность деятельности тренера на основе 

качественных характеристик: социально-психологических особенностей 

личности тренера, авторитета тренера, социально-психологической 

структуры и уровня сплоченности команды. 

 Ключевые слова: деятельность тренера, личность тренера, спортивная 

команды, гандбол. 

 Анотація. Експериментально обґрунтована структура чинників, що 

обумовлює ефективність діяльності тренера на основі якісних характеристик: 

соціально-психологічних особливостей особи тренера, авторитету тренера, 

соціально-психологічної структури і рівня згуртованості команди. 

 Ключові слова: діяльність тренера, особа тренера, спортивна команди, 

гандбол. 

 Annotation. The structure of factors, which is instrumental in efficiency of 

activity of trainer, is experimentally grounded on the basis of high-quality 

descriptions: social-psychological features of personality of trainer, authority of 

trainer, social-psychological structure and level of command solidarity.   
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 Key words: activity of trainer, personality of trainer, sporting commands, 

handball. 

 

28. Масальская С. А. 

Взаимосвязь умственной и физической работоспособности у гандболистов в 

разные периоды годичного тренировочного цикла : автореф. дис. … канд. 

биол. наук : [спец.] 14.00.17 „Нормальная физиология” / Масальская 

Светлана Александровна ; Львов. гос. мед. ин-т. − Л., 1983. − 24 с. 

 Аннотация. Впервые исследована взаимосвязь умственной и 

физической работоспособности у спортсменов на разных этапах годичного 

тренировочного цикла, направленного на повышение технико-тактического 

мастерства, под влиянием дозированной физической нагрузки „до отказа”. 

Показана эффективность комплексного подхода в изучении 

работоспособности спортсменов. Впервые показаны особенности 

становления срочной адаптации на разных ступенях велоэргометрической 

нагрузки „до отказа” по комплексу показателей умственной 

работоспособности и гемодинамики в зависимости от конечного эффекта – 

величины физической работоспособности при пульсе 170 ударов в минуту и 

„предела” работы. Экспериментально обоснован комплекс физиологических 

и психофизиологических методик для контроля за уровнем умственной и 

физической работоспособности спортсменов на разных уровнях 

тренировочного процесса, что позволяет своевременно вносить коррекции и 

назначать средства восстановления при наличии отклонений в 

функциональном состоянии центральной нервной и сердечно-сосудистой 

системы. 

 Ключевые слова: умственная и физическая работоспособность, 

гандболисты, годичный тренировочный цикл. 

 Анотація. Уперше досліджений взаємозв'язок розумової і фізичної 

працездатності у спортсменів на різних етапах річного тренувального циклу, 

що сприяє підвищенню техніко-тактичної майстерності під впливом 

дозованого фізичного навантаження „повністю”.  

 Ключові слова: розумова і фізична працездатність, гандболісти, річний 

тренувальний цикл. 

 Annotation. Intercommunication of mental and physical capacity is first 

investigational for sportsmen on the different stages of circannual training cycle, 

directed on the increase of tekhniko-tactical trade, under influence of the dosed 

physical loading „completely”.  

 Key words: mental and physical capacity, handballers, annual training cycle. 

 

29. Павлова Э. С. 

Влияние оптимального сочетания тренировочных и восстановительных 

средств на динамику специальной работоспособности гандболисток высокой 

квалификации : автореф. дис…. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Павлова 

Элина Сергеевна ; КГИФК. − К., 1988. − 23 с. 
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 Аннотация. Установлено, что одним из дополнительных факторов, 

обеспечивающих высокий уровень и стабильность показателей специальной 

физической подготовленности является плановое и систематическое 

использование комплексов восстановительных мероприятий, адекватных 

величине, характеру и направленности тренировочной нагрузки. 

Экспериментально обосновано содержание и объем восстановительных 

мероприятий при проведении двухразовых занятий в микроциклах этапа 

непосредственной подготовки к соревнованиям. Разработана классификация 

педагогических, медико-биологических и психологических средств 

восстановления в общей программе реабилитации гандболисток высокой 

квалификации и определена методика их применения на этапе 

непосредственной подготовки к соревнованиям. Установлена зависимость 

между соотношением средств восстановления и динамикой показателей 

специальной подготовленности спортсменок.  

 Ключевые слова: специальная физическая подготовка, восстановление, 

программа реабилитации, гандболистки высокой квалификации. 

 Анотація. Встановлено, що одним із додаткових чинників, що 

забезпечують високий рівень і стабільність показників спеціальної фізичної 

підготовленості є планове і систематичне використання комплексів 

відновних заходів, адекватних величині, характеру і спрямованості 

тренувального навантаження. Експериментально обґрунтований зміст і обсяг 

відновних заходів під час проведення дворазових занять в мікроциклах етапу 

безпосередньої підготовки до змагань. 

 Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, відновлення, програма 

реабілітації, гандболістки високої кваліфікації. 

 Annotation. It is set that one of additional factors, providing a high level and 

stability of indexes of the special physical preparedness there is the planned and 

systematic use of complexes of restoration measures, adequate a size, character and 

orientation of the training loading. Maintenance and volume of restoration 

measures is experimentally grounded during the leadthrough of two employments 

in mikrocycles of the stage of direct preparation to the competitions. 

 Key words: special physical preparation, renewal, program of rehabilitation, 

handballers of high qualification. 

 

30. Павлюк І. С. 

Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні (на прикладі 

гандболу) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 

24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Павлюк Ірина Сергіївна ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2008. – 19 с. 

 Анотація. Уперше виокремлені періоди розвитку гандболу в Україні, 

кожний з яких має свої характерні риси, визначені проблеми й тенденції 

розвитку виду спорту в країні, що дозволило створити загальне уявлення про 

специфіку функціонування національної системи організації і управління 

спортом (на прикладі спортивних ігор) в історичному, структурному та 

функціональному аспектах. Уперше науково обґрунтовано шляхи 
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вдосконалення системи організації та управління гандболом в країні за умов 

комерціалізації та професіоналізації з урахуванням соціально-економічних і 

організаційно-управлінських відносин у спорті. 

 Ключові слова: ігрові види спорту, гандбол, розвиток, Україна, 

національна система організації і управління спортом. 

 Аннотация. Обоснованы пути совершенствования организационных 

основ развития игровых видов спорта в Украине с учетом совокупности 

социально-экономических и организационно-управленческих отношений (на 

примере гандбола). 

 Ключевые слова: игровые виды спорта, гандбол, развитие, Украина, 

национальная система организации и управления спортом. 

 Annotation. The ways of perfection of organizational bases of development 

of playing types of sport are grounded in Ukraine taking into account the aggregate 

of socio-economic and organizational-administrative relations (on the example of 

handball).   

 Key words: playing types of sport, handball, development, Ukraine, national 

system of organization and management sport. 

 

31. Перепелов А. Н. 

Особенности психомоторики и методы ее совершенствования у гандболистов 

различных игровых функций : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / А. Н. Перепелов ; ТГУ. − Тарту, 1971. − 26 с. 

 Аннотация. Установлены групповые различия психомоторики у 

игровиков в ручной мяч в зависимости от выполнения игровых функций и 

квалификации. Определена динамика психомоторики показателей у игроков 

в ручной мяч в процессе обучения и тренировки. Разработана методика 

совершенствования психомоторных качеств у гандболистов в тренировочном 

процессе. 

 Ключевые слова: психомоторика, гандболисты, игровые функции, 

обучение, тренировка. 

 Анотація. Встановлені групові відмінності психомоторики у 

гандболістів залежно від виконання ігрових функцій і кваліфікації. 

Визначена динаміка психомоторики показників у гравців в ручний м'яч в 

процесі навчання і тренування. Розроблена методика вдосконалення 

психомоторних якостей у гандболістів в тренувальному процесі. 

 Ключові слова: психомоторика, гандболісти, ігрові функції, вчення, 

тренування. 

 Annotation. Group distinctions of motorika are set at handballers depending 

on implementation of playing functions and qualification. The dynamics of 

motorika of indexes is certain for players in a hand ball in the process of teaching 

and training. The method of perfection of motorika qualities is developed for 

handballers in a training process.   

 Key words: motorika, handballers, playing functions, teaching, training. 
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32. Слим Риад Али. 

Модельные характеристики специальной подготовленности как критерии 

отбора и комплектования гандбольных команд высокой квалификации : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры” / Слим Риад Али ; КГИФК. − К., 1991. − 22 с. 

 Аннотация. Впервые разработаны и научно обоснованы модельные 

характеристики специальной подготовленности гандболистов высокой 

квалификации различных игровых амплуа как критерии отбора спортсменов 

и комплектования состава команд. Дана характеристика соревновательной 

деятельности по объему и содержанию нападающих и защитных действий, 

количественные и временные характеристики основных игровых приемов в 

нападении и в защите в различных игровых условиях. 

 Ключевые слова: модельные характеристики, специальная подготовка, 

отбора и комплектование гандбольных команд. 

 Анотація. Уперше розроблені і науково обґрунтовані модельні 

характеристики спеціальної підготовленості гандболістів високої кваліфікації 

різних ігрових амплуа як критерії відбору спортсменів і комплектування 

складу команд. Охарактеризована змагальна діяльності за обсягом і змістом 

нападників і захисних дій, кількісні і тимчасові характеристики основних 

ігрових прийомів в нападі і в захисті в різних ігрових умовах.   

 Ключові слова: модельні характеристики, спеціальна підготовка, відбір 

і комплектування гандбольних команд. 

 Annotation. First developed and model descriptions of the special 

preparedness of handballers of high qualification of different playing lines of 

business as criteria of selection of sportsmen and completing of composition of 

commands are scientifically grounded. Description of competition activity is Given 

on volume and to maintenance of attacking and protective actions, quantitative and 

temporal descriptions of basic playing receptions in an attack and in defence in 

different playing terms.   

 Key words: model descriptions, special preparation, selection and 

completing of handball commands. 

 

33. Соловей О. М. 

Послідовність і ефективність навчання технічним прийомам юних 

гандболістів на початковому етапі підготовки : автореф. дис. … канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” 

/ Соловей Олександр Михайлович; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

− К., 2000. − 19 с. 

 Анотація. Уперше розроблена послідовність навчання технічним 

прийомам гри юних гандболістів, де враховано їх значення в змагальній 

діяльності. 

 Ключові слова: технічні прийоми, навчання, початковий етап 

підготовки. 
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 Аннотация. Впервые разработана последовательность обучения 

техническим приемам игры юных гандболистов, которая указывает на ее 

значение в соревновательной деятельности. 

 Ключевые слова: технические приемы, обучение, начальный этап 

подготовки. 

 Annotation. A sequence is first developed teaching the technical receptions 

of game of young handballers, which specifies on its value in competition activity. 

 Key words: technical receptions, teaching, initial stage of preparation. 

 

34. Стасюлявичюс Г. Й. 

Изменение показателей эффективности игровой деятельности гандболисток 

высокой квалификации в зависимости от использования различных программ 

тренировочных воздействий : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Стасюлявичюс 

Гинтаутас Йонович ; КГИФК. − К., 1983. − 23 с. 

 Аннотация. Установлена взаимосвязь между уровнем проявления 

двигательных качеств, функционального состояния с эффективностью 

игровой деятельности. Определена динамика показателей двигательных 

возможностей, специальной работоспособности спортсменок и 

эффективности их игровой деятельности в зависимости от использования 

различных программ тренировочных воздействий. Научно обоснована 

оптимальная программа тренировочных воздействий, влияющая на 

достижение высокого уровня эффективности игровой деятельности в 

процессе соревнований. 

 Ключевые слова: игровая деятельность, гандболистки, динамика 

показателей двигательных возможностей, специальная работоспособность. 

 Анотація. Встановлений взаємозв'язок між рівнем прояву рухових 

якостей, функціонального стану з ефективністю ігрової діяльності. 

Визначена динаміка показників рухових можливостей, спеціальній 

працездатності спортсменок і ефективності їх ігрової діяльності залежно від 

використання різних програм тренувальних дій.  

 Ключові слова: ігрова діяльність, гандболістки, динаміка показників 

рухових можливостей, спеціальна працездатність. 

 Annotation. Intercommunication is set between the level of display of 

motive qualities, functional state with efficiency of playing activity. The dynamics 

of indexes of motive possibilities is certain, to the special capacity of sportswomen 

and efficiency of their playing activity depending on the use of the different 

programs of trainings influences.  

 Key words: playing activity, handballers, dynamics of indexes of motive 

possibilities, special capacity. 

 

35. Суад Абдель Карим Хатлан. 

Двигательные способности девочек 9–10 лет как критерий отбора для 

занятий гандболом : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
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„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 

(включая методику лечебной физкультуры)” / Суад Абдель Карим Хатлан ; 

КГИФК. − К., 1983. − 20 с. 

 Аннотация. Впервые выявлены ведущие факторы, уровень проявления 

которых определяет достижение высокого спортивного результата. Научно 

обоснованы тесты отбора девочек 9–10 лет для регулярных занятий 

гандболом. Разработана комплексная оценка пригодности девочек 9–10 лет 

для регулирования занятий гандболом. 

 Ключевые слова: двигательные способности, занятия гандболом, 

критерии отбора, тесты. 

 Анотація. Уперше виявлені провідні чинники, рівень прояву яких 

визначає досягнення високого спортивного результату. Науково обґрунтовані 

тести відбору дівчаток 9–10 років для регулярних занять гандболом. 

Розроблена комплексна оцінка придатності дівчаток 9–10 років для 

регулювання занять гандболом.   

 Ключові слова: рухові здібності, заняття гандболом, критерії відбору, 

тести. 

 Annotation. Leading factors are first exposed, the level of display of which 

is determined by achievement of high sporting result. The tests of selection of girls 

are scientifically grounded 9–10 years for regular employments by a handball. The 

complex estimation of fitness of girls is developed 9–10 years for adjusting of 

employments a handball.   

 Key words: motive capabilities, engaged in a handball, criteria of selection, 

tests. 

 

36. Тищенко В. О. 

Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболісток в нападі : 

автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

„Олімпійський і професійний спорт” / Тищенко Валерія Олексіївна ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2012. – 18 с. 

 Анотація. Обґрунтовано    доцільність     модифікації    підготовки    

кваліфікованих гандболісток в  змагальному  періоді  макроциклу  –  

збільшення  частки групової    форми     організації    тренувальних     вправ     

із    залученням спортсменок однакового ігрового амплуа; диференціацію 

інтенсивності підготовки кваліфікованих гандболісток; збільшення частки 

контрольних та офіційних матчів; обґрунтовано засоби об'єктивної оцінки 

координаційних здібностей, що були реалізованими з використанням 

авторських комплексів «Світловий тест 1» та «Світловий тест 2». 

 Ключові слова: гандбол, кваліфіковані гандболістки, техніко-тактичні 

дії, напад, змагальний період, макроцикл. 

 Аннотация. В   диссертации   теоретически   обоснована   структура   и   

содержание авторской программы подготовки квалифицированных 

гандболисток, которая предусматривает увеличение удельного веса 

групповой формы организации тренировок для спортсменок одного игрового 

амплуа.  В работе впервые предложены новые методики контроля «Световой 
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тест 1» и «Световой тест 2», которыми оценивали скорость переключения 

внимания. 

 Ключевые слова: гандбол, квалифицированные гандболистки, технико-

тактические действия, нападение, состязательный период, макроцикл. 

 Annotation. In the dissertation the structure and content of author's program 

viewing training of qualified handball women-players is theoretically grounded. 

The program is intended to increase the share of group forms in training athletes 

for the same playing role, differentiation and redistribution of the intensity of 

training means, improvement of personal and command responsibility for the 

results in official games. New methods of athletes' coordination abilities control 

"Light Test 1" and "Light Test 2", which were used to evaluate the speed of 

attention switching and a special performance of skilled handball women-players 

in case of intensive admission and redistributing information, which is typical for 

the conditions of their competitive activity were presented in the paper for the first 

time. 

 Key words: handball, qualified handball women-players, technical and 

tactical performance, attack, competitive period, macrocycle. 

 

37. Тоуиш Мохамад Фади. 

Нормативные требования специальной подготовленности гандболистов 16–

17 лет в учебно-тренировочных группах СДЮШОР : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Тоуиш 

Мохамад Фади ; ГЦОЛИФК. − М., 1990. − 22 с. 

 Аннотация. Разработан комплекс информативных, надежных, 

эквивалентных тестов. Выявлено оптимальное соотношение в развитии 

основных физических качеств юных гандболистов разных игровых амплуа. 

Разработана система этапных должных норм, служащих ориентирами для 

осуществления специальной физической подготовленности гандболистов 16–

17 лет. 

 Ключевые слова: специальная подготовка, нормативные требования, 

развитие основных физических качеств. 

 Анотація. Розроблений комплекс інформативних, надійних, 

еквівалентних тестів. Виявлено оптимальне співвідношення розвитку 

основних фізичних якостей юних гандболістів різних ігрових амплуа. 

Розроблена система етапних належних норм, які слугують орієнтирами для 

здійснення спеціальної фізичної підготовленості гандболістів 16–17 років. 

 Ключові слова: спеціальна підготовка, нормативні вимоги, розвиток 

основних фізичних якостей. 

 Annotation. The complex of informing, reliable, equivalent tests is 

developed. Optimum correlation is exposed in development of basic physical 

qualities of young handballers of different playing lines of business. The system of 

stage due norms is developed, office workers orientirami for realization of the 

special physical preparedness of handballers 16–17 years.    
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 Key words: special preparation, normative requirements, development of 

basic physical qualities. 

 

38. Трегуб В. Г. 

Оптимальные режимы чередования игровой деятельности с отдыхом у 

гандболистов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры” / Трегуб Владимир 

Григорьевич ; КГИФК. − К., 1983. − 24 с. 

 Аннотация. Впервые получены данные о динамике эффективности 

игровой деятельности гандболистов различных амплуа в защите и нападении 

в условиях нарастающего утомления в процессе игры. Определено 

оптимальное время участия спортсменов в игре. Выявлено влияние 

физической нагрузки в процессе игры на изменения показателей центральной 

и сердечно-сосудистой систем. Установлены временные интервалы, 

необходимые для отдыха спортсменов во время замен, а также разработан 

комплекс мероприятий, стимулирующих процессы восстановления. 

Разработаны оптимальные режимы чередования игровой деятельности с 

отдыхом у гандболистов высокой квалификации с целью интенсификации и 

повышения эффективности их игровой деятельности. 

 Ключевые слова: игровая деятельность, отдых, гандболисты высокой 

квалификации. 

 Анотація. Уперше отримані дані про динаміку ефективності ігрової 

діяльності гандболістів різних амплуа в захисті і нападі в умовах зростаючої 

втоми в процесі гри. Визначений оптимальний час участі спортсменів у грі. 

Виявлений вплив фізичного навантаження в процесі гри на зміни показників 

центральної і серцево-судинної систем. 

 Ключові слова: ігрова діяльність, відпочинок, гандболісти високої 

кваліфікації. 

 Annotation. Information is first got about the dynamics of efficiency of 

playing activity of handballers of different lines of business in defence and attack 

in the conditions of increasing fatigue in the process of game. Optimum time of 

participation of sportsmen is certain in a game. Influence of the physical loading is 

exposed in the process of game on the changes of indexes of the central and 

cardiac vascular systems.  

 Key words: playing activity, rest, handballers of high qualification. 

 

39. Турчин И. Е. 

Оптимизация тренировочного процесса гандболисток высокой квалификации 

на заключительном этапе подготовки к основным соревнованиям : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 

физической культуры)” / Турчин Игорь Евдокимович ; КГИФК. – К., 1984. – 

24 с. 
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 Аннотация. Обоснована программа тренировочного воздействия на 

заключительном этапе подготовки гандболисток высокой квалификации к 

главным соревнованиям, которая содержит следующие компоненты: 

оптимальную динамику тренировочных нагрузок; рациональное сочетание 

различных видов подготовки; индивидуализацию тренировочных нагрузок 

по данным медико-биологического, педагогического и психологического 

контроля. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, гандболисты высокой 

квалификации, заключительный этап подготовки, соревнования. 

 Анотація. Обґрунтована програма тренувальної дії на завершальному 

етапі підготовки гандболісток високої кваліфікації до головних змагань, яка 

містить наступні компоненти: оптимальну динаміку тренувальних 

навантажень; раціональне поєднання різних видів підготовки; 

індивідуалізацію тренувальних навантажень за даними медико-біологічного, 

педагогічного і психологічного контролю.   

 Ключові слова: тренувальний процес, гандболісти високої кваліфікації, 

завершальний етап підготовки, змагання. 

 Annotation. The program of training influence is grounded on the final stage 

of preparation of handballers of high qualification to the main competitions, which 

contains followings component: optimum dynamics of the trainings loadings; 

rational combination of different types of preparation; individualization of the 

trainings loadings from data of medical biological, pedagogical and psychological 

control.   

 Key words: training process, handballers of high qualification, final stage 

 

40. Тхомсон К. Ф. 

Тест-критерий и специфические средства для совершенствования вратарей 

гандбола : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Тхомсон Кайво Феликсович ; 

ГГИФК. – Тбилиси, 1991. – 25 с. 

 Аннотация. Впервые выработаны специфические средства для 

развития антиципации в фазе полета мяча. Впервые внедрены 

модифицированные прыжки в глубину. Изобретено устройство для 

исследования физических способностей и психофизиологических свойств 

спортсменов.  

 Ключевые слова: гандбол, вратарь, критерии, тесты. 

 Анотація. Уперше визначені специфічні засоби для розвитку 

антиципації у фазі польоту м'яча. Вперше упроваджені модифіковані стрибки 

в глибину. Винайдений пристрій для дослідження фізичних здібностей і 

психофізіологічних властивостей спортсменів.    

 Ключові слова: гандбол, воротар, критерії, тести. 

 Annotation. Specific facilities are first mine-out for development of 

anticipacii in the phase of flight of ball. The modified jumps are first inculcated 
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depthfirst. A device for research of physical capabilities and psychological, 

physiological properties of sportsmen is invented.    

 Key words: handball, goalkeeper, criteria, tests. 

 

41. Фадхлун Мурад Бен Алі. 

Спеціальна силова підготовка висококваліфікованих гандболістів у річному 

циклі тренувального процесу : автореф. дис. … канд. пед. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 

Фадхлун Мурад Бен Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. − К., 

2001. − 21 с. 

 Анотація. Встановлені кількісні характеристики основних 

системоутворюючих елементів атакуючих дій та визначена їх взаємодія з 

іншими елементами техніки у системі змагань сучасного гандболу. 

Встановлені кількісні характеристики біодинамічної структури опірних 

взаємодій тіла спортсменів при виконанні основних елементів атакуючих дій. 

Розроблена методика спеціальної силової підготовки гандболістів, яка 

ґрунтується на використанні методологічних принципів біодинамічної 

подібності спеціальних вправ силової спрямованості до силових компонентів 

техніки основних атакуючих дій сучасного гандболу. 

 Ключові слова: спеціальна силова підготовка, гандболісти високої 

кваліфікації, річний цикл тренувань. 

 Аннотация. Исследованы биомеханические особенности моторики 

высококвалифицированных гандболистов. Выявлено, что структура 

соревновательной деятельности в современном гандболе отличается 

большим объемом и высокой насыщенностью разноплановыми элементами 

техники. 

 Ключевые слова: специальная силовая подготовка, гандболисты 

высокой квалификации, годичный цикл подготовки. 

 Annotation. The biomechanics features of motoriki of highly skilled 

handballers are investigational. It is exposed, that the structure of competition 

activity in a modern handball differs a large volume and high saturation by the 

different elements of technique.   

 Key words: special power preparation, handballers of high qualification, 

annual cycle of preparation. 

 

42. Фойгт В. В. 

Моделирование игровой деятельности гандбольных команд высокой 

квалификации в нападении против организованной защиты : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки” / Фойгт Василий Викторович ; КГИФК. − К., 1986. 

− 23 с. 

 Аннотация. Впервые выявлены факторы, влияющие на 

результативность нападения, и определены их оптимальные 

пространственно-временные параметры. Уточнена структура атаки; 
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определено влияние различных атакующих действий на степень 

противодействия защитников и надежность их деятельности. 

 Ключевые слова: игровая деятельность, моделирование, деятельность 

гандбольных команд, нападение, защита. 

 Анотація. Уперше виявлені чинники, що впливають на 

результативність нападу і визначені їх оптимальні просторово-часові 

параметри. Уточнена структура атаки; визначений вплив різних атакуючих 

дій на ступінь протидії захисників і надійність їх діяльності.   

 Ключові слова: ігрова діяльність, моделювання, діяльність 

гандбольних команд, напад, захист. 

 Annotation. Factors, influencing on effectiveness of attack, are first 

exposed, and their optimum spatio-temporal parameters are certain. The structure 

of attack is specified; influence of the different attacking operating is certain on the 

degree of counteraction of defenders and reliability of their activity.   

 Key words: playing activity, design, activity of handball commands, attack, 

defence. 

 

43. Фоменко В. Д. 

Исследование некоторых путей повышения эффективности атакующих 

действий у гандболистов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / Фоменко Виктор Дмитриевич ; ВНИИФК. − М., 

1974. − 23 с. 

 Аннотация. Экспериментально обосновано влияние целенаправленной 

тренировки атакующих действий в условиях, максимально приближенных к 

соревнованиям, на эффективность их выполнения в официальных играх. 

 Ключевые слова: атакующие действия, гандболисты высокой 

квалификации, соревнования. 

 Анотація. Експериментально обґрунтований вплив цілеспрямованого 

тренування атакуючих дій в умовах, максимально наближених до змагань, на 

ефективність їх виконання в офіційних іграх.   

 Ключові слова: атакуючі дії, гандболісти високої кваліфікації, 

змагання. 

 Annotation. Influence of the purposeful training of attacking actions is 

experimentally grounded in terms, maximally close to the competitions, on 

efficiency of their implementation in official games.   

 Key words: attacking actions, handballers of high qualification, 

competitions. 

 

44. Хрыпов А. Б. 

Механизмы оперативности игровой деятельности в гандболе и 

педагогические методы их совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / Хрыпов Александр Борисович ; ГЦОЛИФК. − М., 

1986. − 21 с. 
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 Аннотация. Разработаны и определены средства, методы 

педагогического воздействия, направленные на повышение эффективности 

функционирования психологических процессов, обеспечивающих 

оперативность игровой деятельности. 

 Ключевые слова: игровая деятельность, гандбол, педагогические 

методы, психологические процессы. 

 Анотація. Розроблені і визначені засоби, методи педагогічної дії, 

направлені на підвищення ефективності функціонування психологічних 

процесів, що забезпечують оперативність ігрової діяльності.   

 Ключові слова: ігрова діяльність, гандбол, педагогічні методи, 

психологічні процеси. 

 Annotation. Developed and certain facilities, methods of pedagogical 

influence, functioning’s of psychological processes, providing the operation ability 

of playing activity directed on the increase of efficiency.   

 Key words: playing activity, handball, pedagogical methods, psychological 

processes. 

 

45. Цапенко В. А. 

Диагностика специальной физической подготовленности вратарей высокой 

квалификации в игре гандбол : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Цапенко Валентин 

Александрович ; КГИФК. − К., 1991. − 22 с. 

 Аннотация. Впервые в спортивной тренировке определена структура 

специальной физической подготовленности вратарей, научно обоснована 

система ее комплексного контроля. 

 Ключевые слова: специальная физическая подготовка, диагностика, 

вратарь высокой квалификации. 

 Анотація. Уперше в спортивному тренуванні визначена структура 

спеціальної фізичної підготовленості воротарів; науково обґрунтована 

система її комплексного контролю.   

 Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, діагностика, воротар 

високої кваліфікації. 

 Annotation. First the structure of the special physical preparedness of 

goalkeepers is certain in the sporting training, the its complex checking system is 

scientifically grounded.   

 Key words: special physical preparation, diagnostics, goalkeeper of high 

qualification. 

 

46. Циганок О. В. 

Вдосконалення тренувального процесу гандболісток 10–16 років на різних 

етапах багаторічної спортивної підготовки з урахуванням особливостей 

формування функціональних можливостей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Циганок Олександра 

Владиславівна ; Дніпроп. держ. ун-т фіз. культури і спорту. – Д., 2011. – 20 с. 
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 Анотація. Уперше у вітчизняній спортивній науці встановлено 

особливості формування функціональних можливостей гандболісток на 

етапах початкової, базової підготовки та етапі спортивного вдосконалення; 

вперше розроблено програму планування тренувальних навантажень, що 

враховує особливості формування функціональних можливостей 

гандболісток 10–16 років протягом підготовчого періоду річного циклу на 

етапах початкової, спеціалізованої базової підготовки та етапі спортивного 

вдосконалення; доповнено наукові рекомендації щодо особливостей 

формування функціональних можливостей спортсменок 10–16 років різної 

спортивно-ігрової спеціалізації у процесі їх спортивного вдосконалення; 

доповнено наукові дані про фізіологічні зміни в організмі гандболісток 10-16 

років під час тренувального процесу, які полягають у зниженні ступеня 

функціональної напруги регуляторних механізмів системи кровообігу; 

завдяки використанню сучасної комп'ютерної програми "ШВСМ" розширено 

теоретичні дані щодо оцінки функціонального стану гандболісток 10–16 

років на вивчених етапах багаторічної спортивної підготовки. 

 Ключові слова: тренувальний процес, підготовчий період, етапи 

багаторічної спортивної підготовки, гандболістки 10–16 років, фізична 

підготовленість, фізична працездатність, функціональний стан, 

кардіореспіраторна система, адаптивні можливості. 

 Аннотация. Диссертация посвящена разработке и оценке 

эффективности программы планирования тренировочных нагрузок 

гандболисток в подготовительном периоде тренировочного процесса на 

этапах начальной, специализированной базовой подготовки и этапе 

спортивного совершенствования. Целью исследования стало 

совершенствование тренировочного процесса гандболисток 10–16 лет в 

подготовительном периоде с помощью экспериментальной программы 

планирования тренировочных нагрузок, учитывающей особенности 

формирования функциональных возможностей их организма в процессе 

многолетней спортивной подготовки. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, подготовительный период, 

этапы многолетней спортивной подготовки, гандболистки 10–16 лет, 

физическая подготовленность, физическая работоспособность, 

функциональное состояние, кардиореспираторная система, адаптивные 

возможности. 

 Annotation. The purpose of work is an increase of training process 

efficiency of girls-handballers 10–16 years during preparatory period with the 

experimental program of trainings loadings planning, which is developed taking 

into account the features of forming of functional possibilities of their organism in 

the process of long-term sporting preparation. The author program of training 

loadings planning, which contributes the improvement of physical preparedness, 

functional state and adaptive possibilities Of sportswomen is worked out in the 

Thesis. Scientific knowledge of changes of general bodily condition of female 

handballers 10-16 years in a training process are complemented. Theoretical data 

on estimation of the functional state of handballers 10–16 years in preparatory 
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period of educational-training process are extended on die basis of the use of the 

modem computer program "SHVSM". 

 Key words: training process, preparatory period, stages of long-term sporting 

preparation, girls-handballers of 10–16 years, physical preparedness, physical 

capacities, functional state, cardiorespiratory system, adaptive possibilities. 

 

47. Чертова М. В. 

Содержание и направленность учебно-тренировочного процесса юных 

гандболистов в группах начальной подготовки ДЮСШ : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки” / Чертова Марина Васильевна ; КГИФК. − К., 

1985. − 22 с. 

 Аннотация. Выявлены ведущие двигательные и психологические 

показатели у гандболистов высокой квалификации и у юных учащихся 

ДЮСШ. Изучены их информативность и значимость в выполнении приемов 

игры в гандбол. Определены модельные характеристики показателей 

подготовленности учеников начальных групп подготовки ДЮСШ, 

разработана и апробирована система педагогического контроля, 

позволяющая оценивать уровень проявления ведущих сторон 

подготовленности юных гандболистов. Научно обоснованы программы 

тренировочных воздействий с преимущественной направленностью на 

развитие ведущих качеств, лежащих в основе формирования специфических 

умений и навыков в учебно-тренировочном процессе начальной подготовки в 

ДЮСШ. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, юные гандболисты, группы 

начальной подготовки, система педагогического контроля. 

 Анотація. Виявлені провідні рухові і психологічні показники у 

гандболістів високої кваліфікації і в юних учнів ДЮСШ. Вивчена їх 

інформативність і значущість у виконанні прийомів гри в гандбол.  

 Ключові слова: тренувальний процес, юні гандболісти, групи 

початкової підготовки, система педагогічного контролю. 

 Annotation. Leading motive and psychological indexes are exposed for the 

handballers of high qualification and at young student child's youth sporting 

school. Their informing and meaningfulness is studied in implementation of 

receptions of playing a handball.  

 Key words: training process, young handballers, groups of initial 

preparation, pedagogical checking system. 

 

48. Шелягина И. Н. 

Контроль и совершенствование тактической подготовки квалифицированных 

гандболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Шелягина Ирина Николаевна ; 

ВНИИФК. − М., 1991. − 21 с. 
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 Аннотация. Экспериментально обосновано два варианта методики 

контроля тактической подготовленности гандболистов: компьютерный, с 

использованием диапроектора и электронного секундомера. Обоснован 

метод круговой тренировки тактической направленности на практических 

занятиях. 

 Ключевые слова: тактическая подготовка, квалифицированные 

гандболисты, метод круговой тренировки. 

 Анотація. Експериментально обґрунтовано два варіанти методики 

контролю тактичної підготовленості гандболістів: комп'ютерний, з 

використанням діапроектора і електронного секундоміра. Обґрунтований 

метод колового тренування тактичної спрямованості на практичних заняттях. 

 Ключові слова: тактична підготовка, кваліфіковані гандболісти, метод 

колового тренування 

 Annotation. Two variants of method of control of tactical preparedness of 

handballers are experimentally grounded: computer, with the use of slide projector 

and electronic stop-watch. The method of the circular training of tactical 

orientation is grounded on practical employments.   

 Key words: tactical preparation, skilled handballers, method of the circular 

training. 

 

49. Шестаков И. Г. 

Оптимизация процесса совершенствования броска у гандболисток учебно-

тренировочных групп СДЮШОР : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Шестаков Игорь 

Геннадьевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1993. − 21 с. 

 Аннотация. Выявлена зависимость скорости полета мяча и точности 

при выполнении бросков в опорном положении и прыжке с различными 

установками. Определена взаимосвязь скорости полета мяча при разных 

бросках с показателями физического развития и физической 

подготовленности гандболисток исследуемых возрастных групп; определены 

факторы, влияющие на скорость полета мяча при броске в опорном 

положении. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, совершенствование броска, 

точность, скорость полета мяча. 

 Анотація. Виявлена залежність швидкості польоту м'яча і точності під 

час виконання кидків в опорному положенні і стрибку з різними 

настановами. Визначений взаємозв'язок швидкості польоту м'яча при різних 

кидках з показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості 

гандболісток досліджуваних вікових груп; визначені чинники, що впливають 

на швидкість польоту м'яча при кидку в опорному положенні.   

 Ключові слова: тренувальний процес, вдосконалення кидка, точність, 

швидкість польоту м'яча. 

 Annotation. Dependence of speed of flight of ball and exactness is exposed 

at implementation of throws in supporting position and jump with the different 
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settings. Intercommunication of speed of flight of ball is certain at different throws 

with the indexes of physical development and physical preparedness of handballers 

of the probed age-dependent groups; factors, influencing on speed of flight of ball 

at a throw in supporting position, are certain.   

 Key words: training process, perfection of throw, exactness, speed of flight 

of ball. 

 

50. Яцык В. З. 

Построение тренировочного процесса гандболистов высокой квалификации в 

условиях длительного соревновательного периода : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04  „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / Яцык Василий Захарович ; ВНИИФК. − М., 1988. 

− 21 с. 

 Аннотация. Определены узловые компоненты и разработаны 

модельные характеристики соревновательной деятельности гандболистов 

высокой квалификации (командные и по амплуа). Выявлены особенности 

построения длительного соревновательного периода 

высококвалифицированных гандболистов, обусловленные туровой системой 

проведения основных соревнований. Обоснована целесообразность 

распределения микроциклов различной преимущественной направленности 

содержания в рамках отдельных этапов соревновательного периода. 

 Ключевые слова:  тренировочный процесс, гандболисты высокой 

квалификации, длительный соревновательный период. 

 Анотація. Визначені вузлові компоненти і розроблені модельні 

характеристики змагальної діяльності гандболістів високої кваліфікації 

(командні і за амплуа). Виявлені особливості побудови тривалого 

змагального періоду висококваліфікованих гандболістів, обумовлені туровою 

системою проведення основних змагань. Обґрунтована доцільність розподілу 

мікроциклів різної переважної спрямованості вмісту в рамках окремих етапів 

періоду змагання. 

 Ключові слова:  тренувальний процес, гандболісти високої 

кваліфікації, тривалий змагальний період. 

 Annotation. Key component is certain and model descriptions of 

competition activity of handballers of high qualification are developed (command 

and on the line of business). Features are exposed constructions of the protracted 

competition period of highly skilled handballers, conditioned the turovoy system of 

lead through of basic competitions. Expedience of distributing of mikrocycles of 

different primary orientation of maintenance within the framework of the separate 

stages of competition period is grounded. 

 Key words:  training process, handballers of high qualification, protracted 

competition period. 
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Автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук: 

 

51. Яружный Н. В. 

Структура и контроль физической работоспособности в командных игровых 

видах спорта : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Яружный Николай Васильевич ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1993. − 46 с. 

 Аннотация. Выявлена структура физической работоспособности у 

представителей различных видов спортивных игр. Выявлена годовая 

динамика показателей специальной физической подготовленности и 

соревновательной деятельности, установлены взаимосвязи между ними. 

Разработаны средства, методы и критерии для контроля и оценки физической 

работоспособности в игровых видах спорта. 

 Ключевые слова: физическая работоспособность, командные игровые 

виды спорта, показатели физической подготовки, волейбол. 

Анотація. Виявлена структура фізичної працездатності у 

представників різних видів спортивних ігор. Виявлена річна динаміка 

показників спеціальної фізичної підготовленості і змагальної діяльності, 

встановлені взаємозв'язки між ними. Розроблені засоби, методи і критерії для 

контролю і оцінки фізичної працездатності в ігрових видах спорту.   

Ключові слова: фізична працездатність, командні ігрові види спорту, 

показники фізичної підготовки, волейбол. 

Annotation. The structure of physical capacity is exposed for the 

representatives of different types of sporting games. The annual dynamics of 

indexes of the special physical preparedness and competition activity is exposed, 

intercommunications are set between them. Facilities, methods and criteria, are 

developed for control and estimation of physical capacity in the playing types of 

sport.   

Key words: physical capacity, command playing types of sport, indexes of 

physical preparation, volley-ball. 
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