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ВСТУП 

Актуальнiсть. В останнi роки українськi спортсмени не демонструють 

високих спортивних результатiв на змаганнях свiтового рiвня. В умовах 

боротьби на мiжнароднiй спортивнiй аренi до гандболiстiв високих 

спортивних розрядiв ставляться високi вимоги: наявнiсть унiверсальностi i 

пiдготовцi, високий рiвень виконання специфiчної iгрової дiяльностi в 

командi, фiзична пiдготовка. Удосконалення цих сторiн пiдготовленостi є 

важливим питанням сучасного гандболу. 

Нинi сформувалася цiлiсна система знань iз проблеми технiчної 

майстерностi та формування фiзичних якостей спортсменiв, що знайшло 

вiдображення в фундаментальних працях вiтчизняних i закордонних фахiвцiв 

(Т.Ю. Круцевич, В.С. Кузнецов, А.А. Тер-Ованесян, Ж.К. Холодов, 

Б.Б. Шиян тощо). Iдеї всебiчного гармонiйного розвитку дiтей та 

спортсменiв, виховання особистостi завжди хвилювали передовi верстви 

населення. Деякi вченi (О.М. Коробейнiков, А.А. Мiхеєв, I.Т. Нiколенко) 

наочно показали неможливiсть всебiчного розвитку людини тiльки за 

допомогою фiзичних вправ. Крiм того, поза увагою дослiдникiв залишається 

питання контролю за рiвнем технiчної майстерностi гандболiстiв 

Мета дослiдження – дослiдити засоби оцінки технiчної майстерностi 

гандболiстiв. 

Завдання дослiдження: 

1. Проаналiзувати лiтературнi джерела з проблеми дослiдження та 

здiйснити iсторичний екскурс у розвиток гандболу. 

2. Визначити засоби контролю технiчної майстерностi та фiзичного 

розвитку гандболiстiв. 

3. Експериментально перевiрити використання засобiв контролю 

технiчної майстерності на розвиток фiзичних якостей. 

Методи дослiдження. Для вирiшення поставлених завдань 

використовувалися наступнi методи дослiдження: аналiз лiтературних 



джерел; педагогiчнi спостереження; педагогiчне тестування; педагогiчний 

експеримент; математично-статистичнi методи.  

Об’єкт дослiдження – технiчна майстернiсть гандболістів. 

Предмет дослiдження – засоби за допомогою яких контролюється 

рiвень технiчної майстерностi. 

Наукова новизна полягає у тому, що: 

– визначено ефективнiсть застосування спецiальних засобiв гандболу 

для контролю технiчної майстерностi спортсменів-гандболістів на початковому 

етапі спортивного тренування. 

– результати проведених дослiджень доповнюють дані науковців 

Ігнатьєвої В.Л., Евтушенко А.Н. про контроль технiчної майстерностi пiд час 

занять з гандболу. 

Практичне значення  даної  роботи полягає в тому, що результати 

дослiджень можуть бути використан у навчально-тренувальному процесі 

Житомирської ДЮСШ та отриманi результати  розширюють  можливiсть  

використання  спецiальних засобiв гандболу  не тiльки на секцiйних заняттях, 

але й впровадження деяких елементiв на уроках фiзичної культури в 

навчальних закладах. 

Особистий внесок магiстранта  полягає в аналiзi актуальностi та мiри 

вивчення проблеми, формуваннi мети та завдань дослiдження, обгрунтуваннi 

методiв дослiдження, проведеннi комплексних дослiджень. Разом з науковим 

керiвником складена структура роботи та обранi методи дослiдження. 

Самостiйно опрацьовано, проаналiзовано та узагальнено результати 

дослiдження,  сформульовано висновки. 

Структура роботи. Магiстерська робота виконана на 73  сторiнках i 

складається зi вступу, трьох роздiлiв, загального висновку, списку 

використаних лiтературних джерел. Робота iлюстрована 6 таблицями та 11 

рисунками. У роботi використанi вiдомостi з 81 лiтературного джерела. 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

1. Аналiз лiтературних джерел дозволив встановити, що гандбол – це 

вид спорту, який привертає увагу своєю доступнiстю, емоцiйнiстю, 

життєрадiснiстю, можливiстю змiнити змiст занять залежно вiд iнтересiв, 

вiку, стану та рiвня фiзичної пiдготовленостi. Слiд зазначити, що до основних 

завдань, якi стоять перед гандболом, належать гармонiйний фiзичний 

розвиток дитини; формування рухових здiбностей: сили, витривалостi, 

швидкостi, гнучкостi, спритностi; пiдвищення працездатностi та рухової 

активностi, виховання правильної постави; покращення психiчного стану 

учнiв, нормалiзацiя ваги тiла за рахунок активiзацiї обмiнних процесiв; 

пiдвищення iнтересу та потреби до систематичних занять фiзичною 

культурою та спортом, поглиблення рiвня знань про активний вiдпочинок.  

На сучасному етапi розвитку гандбол сталв дуже популярним видом 

спортивних iгор не тiльки в Українi, але й у всьому свiтi. Гандбол – це вид 

спорту оздоровчої спрямованостi, в якому спортсмени виконують 

безперервний та високо iнтенсивний комплекс вправ iз складною 

координацiєю. 

2. Прирости показникiв технiчної майстерностi  учнiв 

експериментальної групи вищi вiдповiдних показникiв учнiв контрольної 

групи. Данi експериментального дослiдження показали, що учнi  

експериментальної груп, якi займалися упродовж листопада 2014 року – 

травня 2015 року гандболом тричi на тиждень із використанням вправ за 

нашою програмою мають значно кращi показники технiчної майстерностi 

нiж учнi контрольної групи, якi упродовж цього ж перiоду займалися лише 

вiдвiдуючи тричi на тиджень заняття з гандболу за звичайною програмою. 

Крiм того, ефективнiсть використання спецiальних засобiв гандболу з метою 

розвитку технiчної майстерностi учнiв середнього шкiльного вiку 

пiдтвердилася результатами тестування фізичної підготовки. 



3. Експериментально перевiрено вплив спецiальних засобiв гандболу на 

розвиток фiзичних якостей та технiчної майстерностi спортсменів. Всi 

показники фiзичних якостей у вiцi 10 рокiв демонструють високi темпи 

приросту, якi певною мiрою вiдображають формування структурних i 

функцiональних властивостей органiзму в онтогенезi. 

 

 

 

 


