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ХОКЕЙ 
 

Автореферати на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук: 
 

1. Ахмедзянов М. Г. 

Сравнительный анализ динамики подготовленности и тренировочных 

нагрузок как предпосылка управления спортивным совершенствованием 

юных хоккеистов 15–16-летнего возраста в соревновательном периоде : 

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

физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 

лечебной физкультуры)” / Ахмедзянов Михаил Галимзянович ; ОГИФК. – 

Омск, 1984. – 25 с. 

Аннотация. Впервые в рассматриваемых условиях экспериментально 

выяснены особенности структуры соревновательных мезоциклов, уточнены 

на строгой основе их рациональное содержание и параметры нагрузок в 

соревновательном периоде юных хоккеистов. 

Ключевые слова:  динамика подготовки, тренировочные нагрузки, 

спортивное совершенствование, юные хоккеисты. 

Анотація. Уперше експериментально з'ясовані особливості структури 

змагальних мезоциклов, уточнений їх раціональний зміст і параметри 

навантажень в змагальному періоді юних хокеїстів.  

Ключові слова:  динаміка підготовки, тренувальні навантаження, 

спортивне вдосконалення, юні хокеїсти. 

Annotation. First the features of structure of competition mezocikl are 

experimentally found out in the examined terms, their rational maintenance and 

parameters of loadings is specified on strict basis in the competition period of 

young hockey players.  

Key words:  dynamics of preparation, trainings loadings, sporting perfection, 

young hockey players. 

 

2. Безруков М. П. 

Физическая подготовленность хоккеисток на траве высшей квалификации и 

пути ее совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Безруков Михаил Петрович ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 21 с. 

 Аннотация. В ходе педагогических наблюдений, тестирования в 

лабораториях и полевых условиях, в легкоатлетическом манеже, впервые в 

отечественной и мировой практике хоккея на траве были определены: 

игровая активность; объем и эффективность технических действий; уровень 

морфофункционального развития; наиболее информативные тесты для 

контроля за физической подготовленностью хоккеисток высшей 

квалификации. 
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 Ключевые слова: физическая подготовка, хоккеисты на траве, 

педагогические наблюдения, тестирование, эффективность технических 

действий. 

Анотація. У ході педагогічних спостережень, тестування в 

лабораторіях і польових умовах, в легкоатлетичному манежі, вперше у 

вітчизняній і світовій практиці хокею на траві були визначені: ігрова 

активність; обсяг і ефективність технічних дій; рівень 

морфофункціонального розвитку; найбільш інформативні тести для 

контролю за фізичною підготовленістю хокеїсток вищої кваліфікації.   

Ключові слова: фізична підготовка, хокеїсти на траві, педагогічні 

спостереження тестування, ефективність технічних дій. 

Annotation. During pedagogical supervisions, testing in laboratories and 

field terms, in a track-and-field riding hall, first in domestic and world practice of 

the field hockey were certain: playing activity; volume and efficiency of technical 

actions; level of morfofunctional development; most informing tests for control 

after physical preparedness of hockey players of higher qualification.   

Key words: physical preparation, hockey players on a grass, pedagogical 

supervisions, testing, efficiency of technical actions. 

 

3. Букатин А. Ю. 

Критерии специальной выносливости хоккеистов высшей квалификации : 

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

физического воспитания и спортивной тренировки, включая методы 

лечебной физкультуры” / Букатин Анатолий Юркевич ; ГЦОЛИФК. – М., 

1982. – 23 с. 

Аннотация. Разработана и внедрена в практику подготовки 

хоккеистов высокой квалификации методика комплексной оценки аэробного 

и анаэробного компонентов специальной выносливости хоккеистов. 

Ключевые слова: специальная выносливость, хоккеисты высшей 

квалификации, методика оценки. 

Анотація. Розроблена і упроваджена в практику підготовки хокеїстів 

високої кваліфікації методика комплексної оцінки аеробного і анаеробного 

компонентів спеціальної витривалості хокеїстів.  

Ключові слова: спеціальна витривалість, хокеїсти вищої кваліфікації, 

методика оцінки. 

Annotation. Developed and inculcated in practice of preparation of hockey 

players of high qualification method of complex estimation of aerobic and 

anaerobic components of the special endurance of hockey players.  

Key words: special endurance, hockey players of higher qualification, 

method of estimation. 

 

4. Воробьев М. И. 
Структура и диагностика специальной скоростно-силовой подготовленности 

квалифицированных хоккеистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Воробьев Михаил Иванович ; КГИФК. – К., 1985. – 24 с. 

Аннотация. Впервые рассмотрена проблема повышения 

эффективности скоростно-силовой подготовки спортсменов; выявлена 

структура специальной скоростно-силовой подготовленности хоккеистов; 

разработана комплексная методика ее диагностики. 

Ключевые слова: диагностика специальной подготовки, хоккеисты, 

повышение эффективности. 

Анотація. Уперше розглянута проблема підвищення ефективності 

швидкісно-силової підготовки спортсменів; виявлена структура спеціальної 

швидкісно-силової підготовленості хокеїстів; розроблена комплексна 

методика її діагностики.  

Ключові слова: діагностика спеціальної підготовки, хокеїсти, 

підвищення ефективності. 

Annotation. The problem of increase of efficiency of speed-power 

preparation of sportsmen is first considered; the structure of the special speed-

power preparedness of hockey players is exposed; the complex method of its 

diagnostics is developed.  

Key words: diagnostics of the special preparation, hockey players, increase 

of efficiency. 

 

5. Гончаренко В. І. 

Удосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок 

різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному циклі : автореф. дис. 

… канд.. наук з фіз. культури та спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 

професійний спорт” / Гончаренко Володимир Іванович ; Харк. держ. акад. 

фіз. культури. – Х., 2013. – 20 с. 

 Анотація. Запропоновані цільові орієнтації структурного і змістовного 

забезпечення процесу фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток у 

тренувальних мезоциклах, а також визначена спрямованість навантаження, 

застосування специфічних і неспецифічних засобів, які  використовувалися 

на різних етапах річного тренувального циклу; виявлено рівень взаємозв'язку 

показників функціональної, фізичної підготовленості та змагальної 

діяльності висококваліфікованих хокеїсток на траві; розроблено концепцію 

підбору засобів і методів фізичної підготовки хокеїсток у залежності від 

виконуваних ігрових функцій; експериментально обґрунтовано критерії 

контролю за рівнем функціональної та фізичної підготовленості 

висококваліфікованих хокеїсток на траві. 

 Ключові слова: фізична підготовка, інтегральна оцінка, хокей на траві, 

структура фізичної підготовленості, змагальна діяльність, річний цикл 

підготовки. 

 Аннотация. Диссертационная работа посвящена проблеме физической 

подготовки высококвалифицированных хоккеисток на траве с учетом 

игровых функций, которые они выполняют в процессе соревновательной 

деятельности. В работе разработано и экспериментально обосновано 
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внедрение в практическую деятельность тренировочной программы по 

физической подготовке, направленной на оптимизацию уровня 

функциональной и физической подготовленности квалифицированных 

хоккеисток. 

 Ключевые слова: физическая подготовка, интегральная оценка, хоккей 

на траве, структура физической подготовленности, соревновательная 

деятельность, годичный цикл подготовки. 

Annotation. The thesis is devoted the problem of physical preparation of 

skilled hockey players on a grass taking into account playing functions, what of 

them execute in the process of contention activity. It is in-process developed and 

experimentally grounded introduction in practical activity of the training program 

from physical preparation, directed on optimization of level of functional and 

physical preparedness of skilled hockey players. 

Key words: physical preparation, integral estimation, hockey on a grass, 

structure of physical preparedness, contention activity, annual cycle of preparation. 

 

6. Дерябин С. Е. 

Система этапного педагогического контроля подготовленности хоккеистов в 

детско-юношеских спортивных школах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

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

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Дерябин Сергей 

Евгеньевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1982. − 20 с. 

Аннотация. Впервые определены характеристики физического 

развития, общей и специальной физической и психической подготовленности 

хоккеистов. Установленная в процессе исследования факторная структура 

подготовленности юных хоккеистов позволила определить значение 

основных факторов на каждом возрастном этапе подготовки спортсменов. 

 Ключевые слова: физическое развитие, специальная физическая и 

психическая подготовка, хоккеисты. 

Анотація. Уперше визначені характеристики фізичного розвитку, 

загальної і спеціальної фізичної і психічної підготовленості хокеїстів. 

Встановлена в процесі дослідження факторна структура підготовленості 

юних хокеїстів дозволила визначити значення основних чинників на 

кожному віковому етапі підготовки спортсменів.   

Ключові слова: фізичний розвиток, спеціальна фізична і психічна 

підготовка, хокеїсти. 

Annotation. Descriptions of physical development are first certain, to 

general and special physical and psychical preparedness of hockey players. The 

factor structure of preparedness of young hockey players set in the process of 

research allowed to define the value of basic factors on every age-dependent stage 

of preparation of sportsmen.   

Key words: physical development, special physical and psychical 

preparation, hockey players. 
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7. Зайцев В. К. 

Разработка системы педагогического контроля за физической и технической 

подготовленностью хоккеистов высшей квалификации : автореф. дис. … 

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

и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 

Зайцев Вячеслав Кузьмич ; ГЦОЛИФК. − М., 1980. − 25 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснована система педагогического 

контроля за физической и технической подготовленностью хоккеистов 

высшей квалификации.  

Ключевые слова: педагогический контроль, физическая и техническая 

подготовка, хоккеисты высшей квалификации. 

Анотація. Експериментально обґрунтована система педагогічного 

контролю за фізичною і технічною підготовленістю хокеїстів вищої 

кваліфікації.   

Ключові слова: педагогічний контроль, фізична і технічна підготовка, 

хокеїсти вищої кваліфікації. 

Annotation. The pedagogical checking system is experimentally grounded 

after physical and technical preparedness of hockey players of higher qualification.  

Key words: pedagogical control, physical and technical preparation, hockey 

players of higher qualification. 

 

8. Костюкевич В. М. 

Специальная подготовка спортсменов различных игровых амплуа в хоккее на 

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

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры” / Костюкевич Виктор Митрофанович ; ВНИИФК. − 

М., 1990. − 24 с. 

Аннотация. Впервые разработаны объективные критерии контроля за 

тренировочной и соревновательной деятельностью хоккеистов на траве; 

структура соревновательной деятельности как команды в целом, так и 

каждого игрового амплуа в отдельности. Разработаны модельные 

характеристики технико-тактической деятельности, позволяющие 

целенаправленно управлять подготовкой хоккеистов на различных этапах 

тренировочного процесса. 

Ключевые слова: специальная подготовка, игровые амплуа, хоккей на 

траве, соревновательная деятельность. 

Анотація. Уперше розроблені об'єктивні критерії контролю за 

тренувальною і змагальною діяльністю хокеїстів на траві; структура 

змагальної діяльності як команди в цілому, так і кожного ігрового амплуа 

окремо. Розроблені модельні характеристики техніко-тактичної діяльності, 

що дозволяють цілеспрямовано управляти підготовкою хокеїстів на різних 

етапах тренувального процесу.  

Ключові слова: спеціальна підготовка, ігрові амплуа, хокей на траві, 

змагальна діяльність. 
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Annotation. The objective tests of control after training and competition 

activity of hockey players are first developed on a grass; structure of competition 

activity of both command on the whole and every playing line of business 

individually. Model descriptions of technical-tactical activity, allowing 

purposefully to manage preparation of hockey players on the different stages of 

training process, are developed.  

Key words: special preparation, playing lines of business, hokey on a grass, 

competition activity. 

 

9. Купч Я. А. 
Физическая работоспособность и структура тренировочных нагрузок юных 

хоккеистов (возраст 16–18 лет) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” ; [спец.] 03.00.13 

„Физиология человека и животных” / Купч Янис Альфредович ; ГЦОЛИФК. 

− М., 1981. − 17 с. 

Аннотация. Экспериментально обосновано влияние повышенных 

объемов тренировочной нагрузки смешанной аэробно-анаэробной 

направленности на динамику спортивных результатов и показателей 

энергетических возможностей юных хоккеистов. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, тренировочные 

нагрузки, юные хоккеисты, спортивный результат. 

Анотація. Експериментально обґрунтований вплив підвищених 

обсягів тренувального навантаження змішаної аеробно-анаеробної 

спрямованості на динаміку спортивних результатів і показників 

енергетичних можливостей юних хокеїстів.  

Ключові слова: фізична працездатність, тренувальні навантаження, юні 

хокеїсти, спортивний результат. 

Annotation. Influence of enhance able volumes of the training loading of the 

mixed aerobic-anaerobic orientation is experimentally grounded on the dynamics 

of sporting results and indexes of power possibilities of young hockey players.  

Key words: physical capacity, trainings loadings, young hockey players, 

sporting result. 

 

10. Лукшин С. Н. 

Особенности физической подготовки хоккеистов в 15–16 лет на этапах 

подготовительного периода : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Лукшин Сергей 

Николаевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1992. − 24 с. 

Аннотация. Изучен и обобщен опыт построения физической 

подготовки юных хоккеистов 15–17 лет. Оценен уровень физической 

подготовленности хоккеистов 15–16 лет и изучена его динамика в годичном 

цикле. Разработаны модельные характеристики. Выявлена зависимость 

показателей физической подготовленности от квалификации юных 
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хоккеистов. Разработано и апробировано в эксперименте измерительно-

тренажерное устройство, предназначенное для диагностики и развития 

специальных скоростно-силовых качеств. Разработана и экспериментально 

обоснована система построения физической подготовки юных хоккеистов 

15–16 лет в подготовительном периоде на основе эффективного 

использования различных организационно-методических форм и 

нетрадиционных средств и методов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, этап подготовительного 

периода, хоккеисты, тренажерные устройства. 

Анотація. Вивчений і узагальнений досвід побудови фізичної 

підготовки юних хокеїстів 15–17 років. Оцінений рівень фізичної 

підготовленості хокеїстів 15–16 років і вивчена його динаміка в річному 

циклі. Розроблені модельні характеристики. Виявлена залежність показників 

фізичної підготовленості від кваліфікації юних хокеїстів. Розроблено і 

експериментально апробований тренажерний пристрій, призначений для 

вимірювання діагностики і розвитку спеціальних швидкісно-силових 

якостей. Розроблена і експериментально обґрунтована система побудови 

фізичної підготовки юних хокеїстів 15–16 років в підготовчому періоді на 

основі ефективного використання різних організаційно-методичних форм і 

нетрадиційних засобів і методів. 

Ключові слова: фізична підготовка, етап підготовчого періоду, 

хокеїсти, тренажерні пристрої. 

Annotation. Studied and generalized experience of construction of physical 

preparation of young hockey players 15–17 years. The level of physical 

preparedness of hockey players is appraised 15–16 years and his dynamics is 

studied in the annual loop. Model descriptions are developed. Dependence of 

indexes of physical preparedness is exposed on qualification of young hockey 

players. Developed and approved in an experiment instrumentation-trainer device, 

intended for diagnostics and development of the special speed-power qualities. 

Developed and the system of construction of physical preparation of young hockey 

players is experimentally grounded 15–16 years in setup time on the basis of the 

effective use of different organizational-methodical forms and untraditional 

facilities and methods. 

Key words: physical preparation, stage of setup time, hockey players, trainer 

devices. 

 

11. Львов В. С. 

Обоснование структуры и содержания силовой подготовки хоккеистов 

высокой квалификации в подготовительном периоде : автореф. дис. … канд. 

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

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Львов 

Вячеслав Степанович ; Рос. гос. акад. физ. культуры. − М., 1993. − 22 с. 

Аннотация. Изучен и обобщен опыт построения силовой и скоростно-

силовой подготовки хоккеистов высокой квалификации. Оценен уровень 

специальной силовой и скоростно-силовой подготовленности хоккеистов 
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высокой квалификации. Изучена динамика показателей силовой и скоростно-

силовой подготовленности хоккеистов в годичном цикле. Определены 

модельные характеристики силовой и скоростно-силовой подготовленности 

высококвалифицированных хоккеистов. Выявлена структура силовой 

подготовленности хоккеистов высокой квалификации; эффективность 

тренирующего воздействия нетрадиционных средств специальной силовой 

подготовки хоккеистов. Экспериментально обоснована структура и 

содержание силовой подготовки в подготовительном периоде тренировки 

хоккеистов высокой квалификации. 

Ключевые слова: силовая подготовка, структура и содержание, 

хоккеисты высокой квалификации, уровень квалификации,  

Анотація. Вивчений і узагальнений досвід побудови силової і 

швидкісно-силової підготовки хокеїстів високої кваліфікації. Оцінений 

рівень спеціальної силової і швидкісно-силової підготовленості хокеїстів 

високої кваліфікації. Вивчена динаміка показників силової і швидкісно-

силової підготовленості хокеїстів в річному циклі. Визначені модельні 

характеристики силової і швидкісно-силової підготовленості 

висококваліфікованих хокеїстів. Виявлена структура силової підготовленості 

хокеїстів високої кваліфікації; ефективність тренувальної дії нетрадиційних 

засобів спеціальної силової підготовки хокеїстів. Експериментально 

обґрунтована структура і зміст силової підготовки в підготовчому періоді 

тренування хокеїстів високої кваліфікації.  

Ключові слова: силова підготовка, структура і вміст, хокеїсти високої 

кваліфікації, рівень кваліфікації 

Annotation. Studied and generalized experience of construction of power 

and speed-power preparation of hockey players of high qualification. The level of 

the special power and speed-power preparedness of hockey players of high 

qualification is appraised. The dynamics of indexes of power and speed-power 

preparedness of hockey players is studied in the annual loop. Model descriptions of 

power and speed-power preparedness of highly skilled hockey players are certain. 

The structure of power preparedness of hockey players of high qualification is 

exposed; efficiency of training influence of untraditional facilities of the special 

power preparation of hockey players. A structure and maintenance of power 

preparation is experimentally grounded in setup time of training of hockey players 

of high qualification.  

Key words: power preparation, structure and maintenance, hockey players of 

high qualification, level of qualification, 

 

12. Никонов Ю. В. 

Соотношение объемов тренировочных заданий различной интенсивности при 

совершенствовании специальной физической подготовленности хоккеистов 

высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 

Никонов Юрий Владимирович ; БГИФК. − Минск, 1988. − 23 с. 
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Аннотация. Разработана классификация тренировочных заданий, 

применяемых в подготовке хоккеистов высокой квалификации, по признакам 

их направленности на развитие физических качеств и видам подготовки. 

Определены содержание и параметры нагрузки тренировочных занятий. 

Обоснована эффективность распределения и использования нагрузок 

повышенной интенсивности в многолетнем процессе при совершенствовании 

специальной физической подготовленности хоккеистов высокой 

квалификации. 

Ключевые слова: тренировочные задания, подготовка хоккеистов 

высокой квалификации, физические качества, параметры нагрузки, виды 

подготовки. 

Анотація. Розроблена класифікація тренувальних завдань, які 

застосовують у підготовці хокеїстів високої кваліфікації, за ознаками їх 

спрямованості на розвиток фізичних якостей і видах підготовки. Визначені 

зміст і параметри навантаження тренувальних занять. Обґрунтована 

ефективність розподілу і використання навантажень підвищеної 

інтенсивності в багатолітньому процесі при вдосконаленні спеціальної 

фізичної підготовленості хокеїстів високої кваліфікації.  

Ключові слова: тренувальні завдання, підготовка хокеїстів високої 

кваліфікації, фізичні якості, параметри навантаження, види підготовки. 

Annotation. Classification of trainings tasks, applied in preparation of 

hockey players of high qualification is developed, on the signs of their orientation 

on development of physical qualities and types of preparation. Maintenance and 

parameters of loading of trainings employments is certain. Efficiency of 

distributing and use of loadings of enhanceable intensity is grounded in a long-

term process at perfection of the special physical preparedness of hockey players 

of high qualification.  

Key words: trainings tasks, preparation of hockey players of high 

qualification, physical qualities, parameters of loading, types of preparation. 

 

13. Савин В. П. 

Исследование путей рационализации методики подготовки хоккеистов : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / В. П. Савин ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1974. − 21 с. 

Аннотация. Исследована структура специальной скоростно-силовой 

подготовленности хоккеистов и ее взаимосвязь с техническими параметрами 

броска и удара шайбы. Экспериментально обоснованы рекомендации к 

рационализации процесса совершенствования технического мастерства 

хоккеистов при выполнении удара и бросков шайбы. 

Ключевые слова: методика подготовки, хоккеисты, технические 

параметры, бросок, удар, шайба. 

Анотація. Досліджена структура спеціальної швидкісно-силової 

підготовленості хокеїстів і її взаємозв'язок з технічними параметрами кидка і 

удару шайби. Експериментально обґрунтовані рекомендації щодо 
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раціоналізації процесу вдосконалення технічної майстерності хокеїстів при 

виконанні удару і кидків шайби.  

Ключові слова: методика підготовки, хокеїсти, технічні параметри, 

кидок, удар, шайба. 

Annotation. The structure of the special speed-power preparedness of 

hockey players and its intercommunication is investigational with the technical 

parameters of throw and blow of puck. Experimentally grounded recommendation 

to rationalization of process of perfection of technical trade of hockey players at 

implementation of blow and throws of puck.  

Key words: method of preparation, hockey players, technical parameters, 

throw, blow, puck. 

 

14. Самойлов С. А. 

Анализ модельных характеристик высококвалифицированных хоккеистов с 

целью разработки критериев отбора в спортивные школы : автореф. дис. … 

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

и спортивной тренировки” / Самойлов Сергей Александрович ; БГИФК. − 

Минск, 1989. − 24 с. 

Аннотация. Разработаны методы прогнозирования эффективности 

соревновательной деятельности хоккеистов на основе исследования 

модельных характеристик сильнейших спортсменов. Впервые проведен 

сравнительный анализ различных способов прогноза и выявлена валидность 

модельных характеристик хоккеистов различного уровня подготовленности. 

Выявлены модели прогноза эффективности соревновательной деятельности 

юниоров, юношей и мальчиков. Впервые отбор в хоккее представлен 

системно, в единстве характеристик личности и организма спортсмена. 

Разработана организационная система отбора, включая комплексное 

тестирование на базе доступных для младших контингентов средств. Научно 

обоснована система отбора хоккеистов на основе модельных характеристик 

сильнейших спортсменов. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, модельные 

характеристики, хоккеисты, спортивные школы, критерии отбора. 

Анотація. Розроблені методи прогнозування ефективності змагальної 

діяльності хокеїстів на основі дослідження модельних характеристик сильних 

спортсменів. Уперше проведений порівняльний аналіз різних способів 

прогнозу і виявлена валідність модельних характеристик хокеїстів різного 

рівня підготовленості. Виявлені моделі прогнозу ефективної змагальної 

діяльності юніорів, хлопців і хлопчиків. Уперше відбір в хокеї представлений 

системно, в єдності характеристик особистості і організму спортсмена. 

Розроблена організаційна система відбору, що містить комплексне 

тестування на базі доступних для молодших контингентів засобів. Науково 

обґрунтована система відбору хокеїстів на основі модельних характеристик 

сильних спортсменів.  

Ключові слова: діяльність змагання, модельні характеристики, 

хокеїсти, спортивні школи, критерії відбору. 
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Annotation. The methods of prognostication of efficiency of competition 

activity of hockey players are developed on the basis of research of model 

descriptions of the strongest sportsmen. The comparative analysis of different ways 

of prognosis is first conducted and validness’' of model descriptions of hockey 

players of different level of preparedness is exposed. The models of prognosis of 

efficiency of competition activity of juniors, youths and boys are exposed. First a 

selection in hockey is presented system, in unity of descriptions of personality and 

organism of sportsman. The organizational system of selection is developed, 

including the complex testing on the base of accessible for junior contingent’s 

facilities. The system of selection of hockey players is scientifically grounded on 

the basis of model descriptions of the strongest sportsmen.  

Key words: competition activity, model descriptions, hockey players, 

sporting schools, criteria of selection. 

 

15. Тарасов А. В. 

Основы советской школы подготовки хоккеистов международного класса : 

доклад, обобщ. печатные труды, представл. для защиты дис. … канд. пед. 

наук : [спец.] 13734 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / А. В. Тарасов ; ГЦОЛИФК. – М., 1970. – 31 с. 

Аннотация. Изложено становление и отличительные черты советской 

школы хоккея, состояние и тенденции развития мирового хоккея, 

особенности воспитания хоккеистов международного класса, обоснованы 

пути развития отечественного хоккея. 

Ключевые слова: подготовка хоккеистов, школа, мировой хоккей, 

особенности воспитания. 

Анотація. Викладено становлення і відмінні риси радянської школи 

хокею, стан і тенденції розвитку світового хокею, особливості виховання 

хокеїстів міжнародного класу, обґрунтовані шляхи розвитку вітчизняного 

хокею.  

Ключові слова: підготовка хокеїстів, школа, світовий хокей, 

особливості виховання. 

Annotation. Becoming and distinguishing features of soviet school of 

hockey, state and progress of world hockey trends, features of education of hockey 

players of international class is expounded, the ways of development of domestic 

hockey are grounded.  

Key words: preparation of hockey players, school, world hokey, features of 

education. 

 

16. Усенко В. П. 

Исследование динамики приспособительных реакций спортсменов в период 

адаптации к поясной разнице во времени (на примере футбола и хоккея) : 

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

физического воспитания и спортивной тренировки” / Усенко Виталий 

Петрович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1976. – 19 с. 
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Аннотация. Разработаны пути и методы направленного воздействия 

на организм спортсменов с целью сохранения функциональных 

возможностей в начальном периоде временной адаптации. 

 Ключевые слова: динамика реакции, функциональные возможности, 

период адаптации. 

Анотація. Розроблені методи направленої дії на організм спортсменів 

з метою збереження функціональних можливостей в початковому періоді 

тимчасової адаптації.   

Ключові слова: динаміка реакції, функціональні можливості, період 

адаптації. 

Annotation. Ways and methods of the directed affecting are developed 

organism of sportsmen with the purpose of maintenance of functional possibilities 

in the initial period of temporal adaptation.   

Key words: dynamics of reaction, functional possibilities, period of 

adaptation. 

 

17. Федотова Е. В. 

Перспективность спортивного совершенствования хоккеисток на траве в 

учебно-тренировочных группах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Федотова Елена 

Викторовна ; ГЦОЛИФК. − М., 1993. − 23 с. 

Аннотация. Выявлены возрастные особенности и структура 

специальных способностей хоккеисток различных возрастно-

квалификационных групп. Разработаны нормативные требования к уровню 

специальной подготовленности хоккеисток. Обоснована эффективность 

использования методики прогнозирования эффективности соревновательной 

деятельности хоккеисток различных возрастно-квалификационных групп. 

Ключевые слова: спортивное совершенствование, хоккеистки на траве, 

специальные способности, специальная подготовка, возрастные группы. 

Анотація. Виявлені вікові особливості і структура спеціальних 

здібностей хокеїсток різних віково-кваліфікаційних груп. Розроблені 

нормативні вимоги до рівня спеціальної підготовленості хокеїсток. 

Обґрунтована ефективність використання методики прогнозування 

ефективності змагальної діяльності хокеїсток різних віково-кваліфікаційних 

груп.  

Ключові слова: спортивне вдосконалення, хокеїстки, спеціальні 

здібності, спеціальна підготовка, вікові групи. 

Annotation. Age-dependent features and structure of the special capabilities 

of hockey players of different age-dependent-qualifying groups are exposed. 

Normative requirements are developed to the level of the special preparedness of 

hockey players. Efficiency of the use of method of prognostication of efficiency of 

competition activity of hockey players of different age-dependent-qualifying 

groups is grounded.  
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Key words: sporting perfection, hockey players on a grass, special 

capabilities, special preparation, age-dependent groups. 

 

18. Чатинян А. А. 

Взаимосвязь физической и технической подготовки 

высококвалифицированных хоккеисток на траве : автореф. дис. … канд. пед. 

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

спортивной тренировки” / Чатинян Ашот Агванович ; ГЦОЛИФК. − М., 1986. 

− 23 с. 

Аннотация. Впервые разработаны тесты для оценки физической и 

технической подготовленности, изучено воздействие соревновательной 

деятельности и тренировочных упражнений на мощность функционирования 

вегетативных систем. Выполнена классификация технико-тактических 

упражнений по направленности их физиологического воздействия. 

Исследована динамика тренировочных нагрузок хоккеисток на траве в І лиге. 

Показана технология разработки годичного план-графика тренировок 

хоккеисток высокой квалификации.  

Ключевые слова: физическая, техническая подготовка, хоккеисты на 

траве, классификация упражнений, физиологическое воздействие. 

Анотація. Уперше розроблені тести для оцінки фізичної і технічної 

підготовленості, вивчений вплив змагальної діяльності і тренувальних вправ 

на потужність функціонування вегетативних систем. Виконана класифікація 

техніко-тактичних вправ за спрямованістю їх фізіологічної дії. Досліджена 

динаміка тренувальних навантажень хокеїсток на траві в І лізі. Показана 

технологія розробки річного плану-графіка тренувань хокеїсток високої 

кваліфікації. 

Ключові слова: фізична, технічна підготовка, хокеїсти на траві, 

класифікація вправ, фізіологічна дія. 

Annotation. Tests are first developed for the estimation of physical and 

technical preparedness, affecting of competition activity and trainings exercises is 

studied power of functioning of the vegetative systems. Classification of 

technique-tactical exercises is executed on the orientation of their physiological 

influence. The dynamics of the trainings loadings of hockey players is 

investigational on a grass in ² to the league. Technology of development is rotined 

annual graphic plan-arts of trainings of hockey players of high qualification. 

Key words: physical, technical preparation, hockey players on a grass, 

classification of exercises, physiological influence. 

 

19. Черенков Р. Д. 

Построение тренировки на промежуточных этапах в соревновательном 

периоде хоккеистов высшей квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук 

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

тренировки” / Черенков Роберт Дмитриевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1985. − 20 с. 

Аннотация. Впервые определены конкретная роль, содержание и 

особенности построения тренировки на промежуточных этапах 
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соревновательного периода хоккеистов высшей квалификации. Разработана 

основная типовая модель построения тренировки на этих этапах, 

включающая три фазы: общеподготовительную, специально-

подготовительную, собственно-предсоревновательную. Экспериментально 

показана реальность и практическая эффективность этой модели. Впервые 

определены варианты построения тренировки на укороченных 

промежуточных этапах в начале, середине и конце длительного 

соревновательного периода, оправданные при некоторых условиях, реально 

возникающих в спортивной практике. 

Ключевые слова: соревновательный период, особенности построения 

тренировки, модель, хоккеисты высшей квалификации. 

Анотація. Уперше визначені конкретна роль, зміст і особливості 

побудови тренування на проміжних етапах змагального періоду хокеїстів 

вищої кваліфікації. Розроблена основна типова модель побудови тренування 

на цих етапах, що включає три фази: загальнопідготовчу, спеціально-

підготовчу, власну-передзмагальну. Експериментально показана реальність і 

практична ефективність цієї моделі. Вперше визначені варіанти побудови 

тренування на скорочених проміжних етапах на початку, середині і кінці 

тривалого змагального періоду, виправдані за деяких умов, що реально 

виникають в спортивній практиці.  

Ключові слова: період змагання, особливості побудови тренування, 

модель, хокеїсти вищої кваліфікації. 

Annotation. A concrete role, maintenance and features of construction of 

training on the intermediate stages of competition period of hockey players of 

higher qualification, is first certain. The basic model model of construction of 

training is developed on these stages, including three phases: general preparatory, 

special-preparatory and own before a competition. Reality and practical efficiency 

of this model is experimentally rotined. The variants of construction of training are 

first certain on the shortened intermediate stages at the beginning, middle and end 

of the protracted competition period, justified at some terms, really arising up in 

sporting practice.  

Key words: competition period, features of construction of training, model, 

hockey players of higher qualification. 

 

20. Шигаев А. С. 

Исследование путей повышения эффективности игровой деятельности юных 

хоккеистов на основе анализа динамики психических функций : автореф. дис. 

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

воспитания и спортивной тренировки” / Шигаев Александр Сергеевич ; 

ВНИИФК. − М., 1977. − 18 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснованы методы диагностики 

психических функций у юных хоккеистов с целью повышения 

эффективности процесса управления спортивной подготовкой. 

Ключевые слова: игровая деятельность, пути повышения, юные 

хоккеисты, динамика психических функций. 
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Анотація. Експериментально обґрунтовані методи діагностики 

психічних функцій у юних хокеїстів з метою підвищення ефективності 

процесу управління спортивною підготовкою.  

Ключові слова: ігрова діяльність, шляхи підвищення, юні хокеїсти, 

динаміка психічних функцій. 

Annotation. The methods of diagnostics of psychical functions are 

experimentally grounded for young hockey players with the purpose of increase of 

efficiency of process of management sporting preparation.  

Key words: playing activity, ways of increase, young hockey players, 

dynamics of psychical functions. 

 

Автореферати на здобуття 

наукового ступеня доктора наук: 

 

21. Савин В. П. 

Хоккей : учеб. для ин-тов физ. культуры : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 

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

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Савин Валентин 

Павлович ; ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 40 с. 

 Аннотация. Впервые рассматриваются биомеханические 

закономерности основных технических приемов и на их основе приводится 

обоснование методических подходов к обучению и совершенствованию 

техники хоккея. Уточнены подходы к организации и методике специальной 

физической подготовки в системе тренировки хоккеистов. Аргументирована 

специфика построения процесса подготовки хоккеистов в микро-, мезо- и 

макроциклах. Обоснованы подходы к планированию процесса подготовки и 

ее технология; уточнены подходы к управлению соревновательной 

подготовки хоккеистов; система комплексного контроля за подготовкой 

хоккеистов и ее обоснование. Показаны современные технические средства: 

измерительные приборы, тренажерные устройства и методика их 

использования. 

 Ключевые слова: биомеханика, технические приемы, обучение, 

совершенствование техники, хоккей, тренажерные устройства. 

Анотація. Уперше розглядаються біомеханічні закономірності 

основних технічних прийомів і на їх основі обґрунтовуються методичні 

підходи до навчання і вдосконалення техніки хокею. Уточнені підходи до 

організації і методики спеціальної фізичної підготовки в системі тренування 

хокеїстів. Аргументовано специфіку побудови процесу підготовки хокеїстів в 

мікро-, мезо- і макроциклах. Обґрунтовані підходи до планування процесу 

підготовки і її технологія; уточнені підходи до управління підготовки 

змагання хокеїстів; система комплексного контролю за підготовкою хокеїстів 

і її обґрунтування. Показані сучасні технічні засоби: вимірювальні прилади, 

тренажерні пристрої і методика їх використання.   

Ключові слова: біомеханіка, технічні прийоми, вчення, вдосконалення 

техніки, хокей, тренажерні пристрої. 
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Annotation. Biomechanics conformities to law of basic technical receptions 

are first examined and on their basis a ground over of the methodical going is 

brought near teaching and perfection of technique of hockey. Going is specified 

near organization and method of the special physical preparation in the system of 

training of hockey players. The specific of construction of process of preparation 

of hockey players is argued in mikro-, mezo- and macrocycles. Going near 

planning of process of preparation and its technology is grounded; going is 

specified near the management of competition preparation of hockey players; 

complex checking system after preparation of hockey players and its ground. 

Modern hardware’s are rotined: measuring devices, trainer devices and method of 

their use.   

Key words: biomechanics, technical receptions, teaching, perfection of 

technique, hockey, trainer devices. 
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