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Анотації:
Розглянуто результати змагаль-
ної діяльності провідних чоловічих 
гандбольних команд на Олімпіаді-
2012 на підставі оцінки ефектив-
ності кидків по воротах. Вивчено 
протоколи ігор. Проведено перегляд 
відеозаписів матчів та аналіз звітів 
комплексних наукових груп, що пра-
цювали на Олімпіаді. Отримані ре-
зультати оцінки ефективності кидків 
м’яча по воротах, виконаних з різних 
позицій. Встановлено, що за 8 про-
ведених ігор олімпійські чемпіони 
(Франція), виконали 363 кидків по 
воротах ( в середньому 45,38 кидків 
за гру), забила 229 голів (28,63 голи 
за гру) й досягла найвищої резуль-
тативності – 63%. Встановлено, що 
ефективність кидків гандбольних 
команд чітко розподілена в спад-
ному порядку, згідно із здобутими 
на Олімпіаді місцями. Пропоновано 
напрямки корекції програм підготов-
ки кваліфікованих гандболістів та 
контролю їх виконання для збірної 
команди України.

Тищенко В. А. Анализ соревнователь-
ной деятельности квалифицирован-
ных гандболистов. Рассмотрены ре-
зультаты соревновательной деятельности 
ведущих мужских гандбольных команд на 
Олимпиаде-2012 на основании оценки 
эффективности бросков по воротам. Изу-
чены протоколы игр. Проведен просмотр 
видеозаписей матчей и анализ отчетов 
комплексных научных групп, которые ра-
ботали на Олимпиаде. Получены резуль-
таты оценки эффективности бросков мяча 
по воротам, выполненных из разных пози-
ций. Установлено, что за 8 проведенных 
игр олимпийские чемпионы (Франция), 
выполнили 363 бросков по воротам (в 
среднем 45,38 бросков за игру), забила 
229 голов (28,63 гола за игру) и достиг-
ла наивысшей результативности – 63%. 
Установлено, что эффективность бросков 
гандбольных команд четко распределена 
в нисходящем порядке, согласно занятым 
на Олимпиаде местам. Предлагаются 
направления коррекции программ подго-
товки квалифицированных гандболистов 
и контроля их выполнения для сборной 
команды Украины.

Tyshchenko V. A. Analysis of competitive 
activity of qualified handball players. 
The results of competition activity of 
leading masculine handball commands 
are considered on Olympiad-2012 on the 
basis of estimation of efficiency of throws 
on a gate. Protocols of games are studied. 
Viewing of the videotape recordings 
of matches and analysis of reports of 
complex scientific groups which worked 
on Olympiad is conducted. The results of 
estimation of efficiency of throws of ball on 
a gate, executed from different positions 
are got. It is set that for 8 conducted games 
olympic champions (France), executed 
363 throws on a gate (on the average 
45,38 throws for a game), hammered 
in 229 goal (28,63 goal for a game) and 
attained the greatest effectiveness – 
63%. It is set that efficiency of throws 
of handball commands is expressly 
up-diffused in a descending order, in 
obedience to busy on Olympiad places. 
Directions the correction of the programs 
of preparation of skilled handballers and 
control of their implementation are offered 
for the collapsible command of Ukraine.
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Вступ.1

 Необхідність ефективної участі спортсменів у зма-
гальній діяльності впродовж тривалого періоду, у поєд-
нанні з потребою підтримання та удосконалення рівня 
їх підготовленості, формують актуальність науково-
практичної задачі щодо удосконалення техніко-
тактичних дій кваліфікованих гандболістів за рахунок 
підвищення ефективності виконання результативно-
значущих чинників спортивного результату. 

Загострення конкуренції в спорті вищих досягнень 
формує необхідність удосконалення сторін підготов-
леності спортсменів у різних групах видів спорту. 
Беззаперечною є дискретність наукових досліджень, 
спрямованих на вивчення системи підготовки квалі-
фікованих спортсменів.

Безперервно зростаючий в умовах змагальної діяль-
ності рівень вимог до майстерності чоловічих гандболь-
них команд як в Україні, так і на міжнародному рівні, 
потребує адекватної корекції системи підготовки квалі-
фікованих спортсменів [8]. Особливостями ігрових видів 
спорту, зокрема чоловічого гандболу, є висока напруга 
ігрових дій, яка потребує від спортсменів максимальних 
м’язових зусиль. Крім вищеозначеного, вміння проявля-
ти їх у варіативних ситуаціях, що мають значний обсяг 
рухових переміщень, зростаючу інтенсивність гри, ат-
летичну боротьбу в усіх частинах майданчика, нерівно-
мірність фізичних навантажень та чергування роботи і 
відпочинку ставить питання щодо корекції програм під-
готовки кваліфікованих гандболістів [4].

Теоретико-методичні основи підготовки спортс-
менів загальновідомі, це реалізація напрямів удоско-
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налення системи підготовки спортсменів [1]; сувора 
відповідність системи підготовки спортсменів спе-
цифічним вимогам обраного для спеціалізації виду 
спорту [4], орієнтування на індивідуальні задатки і 
здібності кожного спортсмена [2, 6]; досягнення зба-
лансованого поєднання тренувальних та змагальних 
навантажень [7]; орієнтація на досягнення оптималь-
ної структури змагальної діяльності [8].

Значна кількість фахівців [4, 5, 7, 8] відзначає, що на 
сучасному етапі розвитку гандболу спортсменам необ-
хідно зробити переоцінку своїх індивідуальних техніко-
тактичних дій у нападі, що пов’язується із зростаючою 
конкуренцією та рівнем майстерності суперників. Кіль-
кісна структура кидків з різних ліній нападу за остан-
ній історичний проміжок у гандболі суттєво змінилася 
[3]. Велика кількість атак виконується із «задньої» лінії 
нападу. В значній мірі це пов’язано з тим, що гравці по-
чали більше брати участь у активних захисних діях та 
силових протиборствах з гравцями нападу. При цьому, 
виконання кидків із 6-метрової лінії нападу потребує 
безперервного зростання майстерності спортсменів 
та удосконалення техніко-тактичних схем нападу [4, 
8]. Тому потребувало дослідження елементів техніко-
тактичної діяльності висококваліфікованих гандболіс-
тів щодо корекції їх підготовки.

Параметри техніко-тактичної діяльності чолові-
чих гандбольних команд – призерів Олімпіади-2012 
не були предметом наукових досліджень. Власне тому, 
аналіз ефективності техніко-тактичної діяльності про-
відних чоловічих гандбольних команд Олімпіади-2012 
щодо ефективності кидків м’яча ще не був представ-
лений в доступній науково-методичній літературі. 

Дослідження виконано згідно з планом науково-



85

2013

02
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темою «Удосконалення форм і методів організації фі-
зичного виховання і спортивного тренування».

Мета і завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – аналіз змагальної діяльності 

провідних чоловічих гандбольних команд світу на 
Олімпіаді-2012 на підставі оцінки ефективності кид-
ків по воротах.

Завдання дослідження:
1. Вивчити особливості змагальної діяльності 

провідних чоловічих гандбольних команд світу на 
Олімпіаді-2012;

2. Дослідити показники результативно-значущих 
техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболістів 
у нападі;

3. Оцінити ефективність кидків по воротах, виконаних 
кваліфікованими гандболістами на олімпійському 
турнірі.

4. Дослідження проведені на підставі аналізу 
протоколів ігор провідних чоловічих збірних ко-
манд світу з гандболу, перегляду відеозаписів 
матчів, вивчення звітів комплексних наукових груп 
на Олімпіаді 2012 року.
Методи дослідження: теоретичний аналіз; докумен-

тування і протоколювання; педагогічне спостереження.
Результати досліджень.
Спортивна діяльність, має цілу низку специфічних 

особливостей і це позначається на рішенні практич-
них питань щодо підвищення ефективності реалізації. 
Спортивний результат безпосередньо залежить від 
низки основних компонентів змагальної діяльності, 
які значним чином незалежні один від одного. 

З метою отримання об’єктивної інформації в про-
цесі дослідження змагальної діяльності кваліфікова-
них гандболістів нами реєструвалися значущі показ-
ники техніко-тактичної діяльності на аналізі кидків 
м’яча по воротах, які фіксувались з урахуванням ви-
конання загальної кількості кидків по воротах.

В табл. 1 наведено показники ефективності загаль-
ної кількості кидків, проведених за всі ігри на Олімпі-
аді 2012 року з гандболу. 

Обробивши статистичні дані та проаналізувавши 
отримані результати зробимо наступні висновки. За вісім 
проведених ігор олімпійські чемпіони – збірна Франції, 
виконуючи 363 кидки по воротах суперників ( в серед-
ньому 45, 38 кидків за гру), забила 229 голів (28, 63 голи 
за гру) й досягла найвищої результативності – 63%.

При порівнянні зі срібним призером збірною Шве-
ції вийшло, що у сумі закинутих м’ячів – французи за-
били лише на один гол більше. Скандинави здійснили 
370 кидків при реалізації у 228 (47, 75 кидків та 28, 
75 голів за гру відповідно). Команда Хорватії за ту ж 
саму кількість ігор виконала 382 кидки (в середньому 
46, 25 за гру) й забила 230 голів (28, 5 за гру, що скла-
ло 60% ефективності. 

 Потрібно зауважити, що кількість закинутих 
м’ячів у всіх призерів майже однакова, з різницею 
всього в один гол. Однак ефективність кидків ганд-
больних команд чітко розподілена в спадному поряд-
ку, згідно із здобутими на Олімпіаді місцями. 

Нами було проаналізовано не тільки загальна кіль-
кість кидків і відсоток реалізації на Олімпіаді-2012, а 
й кидки з позиційного нападу з різних ігрових пози-
цій: з 6-метрової та 9-меторової ліній, з кута. 

В табл. 2 наведено кількісні показники ефектив-
ності атак збірних команд Франції, Швеції та Хорватії 
з позиційного нападу. 

Переможець Олімпіади-2012 з чоловічого гандболу 
– збірна команда Франції має перевагу перед іншими 
призерами в кількості голів, закинутих з 6-метрової та 
9-метрової ліній, поступаючись іншим двом збірним 
в кількості м’ячів, які були закинуті з кута. За ефек-
тивністю нападу з позицій 6-метрової і 9-метрової 
ліній збірна Франції має суттєвий відрив від двох ін-
ших збірних – кількість результативних кидків рівна, 
відповідно, 78% та 49%, тоді як у срібного призера – 
збірної Швеції результативність таких кидків – 70% і 
38%, відповідно, а у хорватів – 63% і 46%. 

За останнім показником гравці збірної Хорва-
тії значно випередили шведів і впритул підійшли до 
французів. Найбільшу кількість кидків м’яча по воро-
тах суперників всі команди здійснили від 9-метрової 
лінії, але їх результативність найнижча – 38% (Шве-

 Таблиця 1
Кількість та результативність кидків команд-призерів Олімпіади-2012

Зайняте
командою

місце

Країна
збірної

команди

Кількість
проведених

ігор

Співвідношення
забитих голів

до виконаних кидків

Результативність
кидків,

%
І Франція 8 229/363 63
ІІ Швеція 8 228/370 62
ІІІ Хорватія 8 230/382 60

Таблиця 2
Кількість кидків та їх ефективність з позиційного нападу в команд-призерів Олімпіади-2012

Зайняте
командою

місце

Країна
збірної

команди

Кількість
проведених

ігор

Кидки
від 6 м

лінії

Реалізація
кидків,

%

Кидки
від 9 м

лінії

Реалізація
кидків,

%

Кидки
від

кута

Реалізація
кидків,

%
І Франція 8 54/69 78 69/140 49 31/59 53
ІІ Швеція 8 43/61 70 55/143 38 42/62 68

 ІІІ Хорватія 8 40/64 63 63/136 46 39/70 56
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ція), 46% (Хорватія), 49% (Франція). Це свідчить про 
наявність в команд швидких нападників екстракласу, 
які вдало атакують з близької позиції. 

З іншого боку, симптоматичним виглядає те, що мен-
шу кількість кидків м’яча по воротах команди здійснили з 
кута, хоча їх ефективність значно вища від «9-метрових» 
голів: 53% (Франція), 56% (Хорватія), 68% (Швеція). Ці-
кавим є те, що кількість «кутових» і «9-метрових» голів 
у всіх трьох команд майже однакова. Звісно, що найвища 
ефективність виконання кидків з 6-ти метрів не викли-
кає сумніву, оскільки саме тут створюються найбільш 
сприятливі умови для взяття воріт.

Висновки. 
Результати дослідження технічної майстерності 

кваліфікованих гандболістів засвідчили відмінності 
загальнокомандних показниках та в кількісних по-
казниках ефективності атак збірних команд Франції, 
Швеції та Хорватії з позиційного нападу.

Нами було підтверджено, що вдосконалення пра-

вил змагань, безпосередньо змагальної діяльності, 
безперервні нові ефективні технічні елементи та так-
тичні дії формують необхідність оптимізації підготов-
ки кваліфікованих спортсменів є актуальною науково-
практичною задачею.

На нашу думку, основним чинником у форму-
ванні високої результативності техніко-тактичних 
дій кваліфікованих гандболістів було б підвищення 
спеціальної фізичної підготовленості у поєднанні з 
усвідомленням рівня відповідальності спортсменів за 
ефективність своїх дій на майданчику. Це безумовно 
вкаже на позитивний вплив приростів таких спеціаль-
них фізичних якостей, як координаційні здібності та 
швидкісну витривалість. 

Перспективи подальших наукових досліджень по-
лягають у корекції програм підготовки висококвалі-
фікованих спортсменів та контролю їх виконання, що 
посприяє підвищенню рівня ефективності змагальної 
діяльності кваліфікованих гандболістів.
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