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Анотації:
Мета: розглянуто напрями підготов-
ки гандбольної команди української 
суперліги у річних макроциклах 
ігрових сезонів 2006-2013рр. Мате-
ріал: в експерименті брали участь 
125 гандболістів вищої кваліфікації.  
Проведено аналіз більш 50 літера-
турних джерел щодо багаторічної 
підготовки спортсменів. Результа-
ти: підтверджено доцільність побу-
дови навчально-тренувального про-
цесу гандболістів вищої кваліфікації 
з урахуванням структурних складо-
вих системи підготовки.  Відповідно 
до вимог системного підходу подано 
технологія підготовки, розкрито ме-
тодології управління тренувальним 
процесом в умовах багаторічної під-
готовки. Висновки: Необхідно опти-
мізувати та узагальнити програму 
багаторічної підготовки гандболістів 
вищої кваліфікації; підвищити рівень 
різних сторін підготовленості в су-
ворій відповідності з об'єктивними 
закономірностями становлення їх 
складових і календарем змагань; 
враховувати індивідуальні особли-
вості протікання адаптаційних реак-
цій при вдосконаленні різних компо-
нентів спортивної майстерності.

Тищенко В.А. Методологические основы 
современной системы подготовки ганд-
болистов высокой квалификации. Цель: 
рассмотрены направления подготовки 
гандбольной команды украинской суперли-
ги  в годовых макроциклах игровых сезонов 
2006-2013гг. Материал: в эксперименте 
участвовали 125 гандболистов высокой 
квалификации. Проведен анализ более 50 
литературных источников по многолетней 
подготовке спортсменов. Результаты: 
Подтверждена целесообразность построе-
ния учебно-тренировочного процесса ганд-
болистов высокой квалификации с учетом 
структурных составляющих системы под-
готовки. Согласно требованиям системного 
подхода представлены технология подго-
товки, раскрыты методологии управления 
тренировочным процессом в условиях 
многолетней подготовки. Выводы: Необхо-
димо оптимизировать и обобщить програм-
му многолетней подготовки гандболистов 
высокой квалификации; повысить уровень 
различных сторон подготовленности в стро-
гом соответствии с объективными законо-
мерностями становления их составляющих 
и календарем соревнований, учитывать 
индивидуальные особенности протекания 
адаптационных реакций при совершенство-
вании различных компонентов спортивного 
мастерства.

Tуshchenko V.A. Methodological 
foundations of the modern training 
system of skilled handballers. 
Purpose: to consider the direction of 
training handball team in the annual 
Ukrainian Superleague macrocycles 
game seasons in years 2006-2013. 
Material: in the experiment took part 
125 participated highly qualified 
handballers. The analysis of more 
than 50 references on multi-year 
training athletes is conducted. Results: 
confirmed advisability of constructing the 
training process handball qualifications 
based on the structural components 
of the preparation. According to the 
requirements of the system approach 
presented technology of preparation are 
disclosed management methodology 
training process in terms of long-term 
training. Conclusions: it is necessary to 
compile and optimize long-term training 
program handball qualifications; raise 
the level of preparedness of the various 
parties in strict accordance with the 
objective laws of the formation of their 
constituents, and calendar events, 
to consider specific features of the 
occurrence of adaptive reactions in 
improving the various components of 
sportsmanship.
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Вступ. 1

З кожним роком, з кожним олімпійським циклом су-
часний спорт вищих досягнень пред’являє до спортс-
менів все більш жорсткі вимоги [5,7]. Успішність під-
готовки спортсменів у сучасних умовах залежить від 
ефективності методів організації, управління та контр-
олю, раціонального застосування сучасних технологій 
у тренувальному процесі [4]. Збільшення обсягу та ін-
тенсивності тренувального навантаження в різних ви-
дах спорту за останнє десятиріччя підвищило важли-
вість оптимізації методики навчально-тренувального 
процесу [13,21]. Стрімкий розвиток спорту, особливо 
в останнє десятиліття, вимагає якісно нового підходу 
до організації підготовки спортсменів. Важливу роль у 
раціональній побудові тренувального процесу відіграє 
знання загальних правил, принципів організації і здій-
снення підготовки спортсменів різної кваліфікації, за-
кономірностей адаптації організму до фізичних наван-
тажень, а також питання керування і контролю [9,15]. 

У методологічному аспекті будь-який прогресив-
ний розвиток  системи пов’язано з його ускладненням, 
що характеризується інтенсивним структуруванням і 
зростанням, інтеграцією і диференціюванням елемен-
тів, збільшенням діапазону доцільних функцій у про-
цесі досягнення необхідного результату [8]. Всі ці озна-
ки притаманні гандболу та сприяє його прогресивному 
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розвитку. Сучасна технологія підготовки спортсменів 
вищого класу спирається на результати наукових дослі-
джень і має науково-методичне обґрунтування. Вітчиз-
няними вченими розроблено психолого-педагогічні 
основи діяльності спортсменів, а також основні аспек-
ти їх підготовки (технічної, фізичної, психологічної 
та теоретичної) [1,7,11 та ін.]. У той же час питання 
інтегральної підготовки з органічної ув’язкою всіх її 
компонентів в єдину педагогічну систему з налагодже-
ним технологічним процесом підготовки спортсменів 
високого класу, в основному, вирішуються й донині на 
інтуїтивно-емпіричному рівні. 

Порівневий аналіз тенденцій розвитку світового 
гандболу дозволяє в якості системоутворюючих виді-
лити наступні:
• підвищення мотивації та престижності вищих спор-

тивних досягнень;
• загострення конкуренції за вищі спортивні титули;
• зростання рівня техніко-тактичних дій [18, 20].

Їх взаємодія зумовлює виникнення і розвиток най-
частіше більш виражених тенденцій. Результатом їх 
спільної дії є ускладнення змагальної та тренувальної 
діяльності із витісненням звичайної роботи складною у 
всіх ланках підготовки гандболістів вищої кваліфікації.

Проведений нами аналіз літературних джерел по-
казав, що більшість авторів при визначенні основних 
принципів побудови тренувального процесу відзнача-
ють принцип індивідуалізації або поєднання команд-
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ної та індивідуальної підготовки [5,7]. Величезний 
масив наукового знання не об’єднаний в цілісну сис-
тему, в якій органічно пов’язаний процес спортивного 
відбору, орієнтації спортивної підготовки з етапами 
багаторічного вдосконалення спортсменів [15,21]. Де-
які автори опублікували свої дослідження щодо окре-
мих видах підготовки в гандболі [3,6,10,12,14 та ін.]. 
Безумовно, мала частка фахової літератури обумовило 
завдання дослідження [2,10]. 

Дослідження виконано відповідно до плану 
науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики 
фізичного виховання і спорту Запорізького націо-
нального університету «Теоретико-методичні основи 
індивідуалізації навчально-тренувального процесу в 
ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Гострий дефіцит у командних спортивних іграх 

науково-обґрунтованих і цілеспрямованих тренуваль-
них програм, орієнтованих на досягнення і утримання 
необхідного для демонстрації високого спортивного 
результату рівня спеціальної підготовленості спортс-
менів, обумовив формулювання наступної мети цьо-
го дослідження – проаналізувати систему підготовки 
гандболістів вищої кваліфікації команди суперліги  
гандбольний клуб “ЗТР” (ГК “ЗТР”) – багаторазового 
Чемпіона України, базової команди збірної України. 

Педагогічні спостереження проводились у річних 
макроциклах на базі ГК «ЗТР» ігрових сезонів 2006-
2013рр. В експерименті брали участь 125 спортсменів  
від кандидата у майстри спорту (КМС) до майстра 
спорту міжнародного класу (МСМК) України. Під час 
дослідження нами проведено узагальнення науково-
методичної літератури, педагогічні спостереження, 
аналіз тренувальної та змагальної діяльності, методи 
математичної статистики.

Результати дослідження. 
Постійне відстеження та аналіз основних тен-

денцій розвитку світового та вітчизняного гандболу 
– необхідні передумови для розробки та вдоскона-
лення ефективної системи підготовки спортсменів 
вищої кваліфікації [7,17, 19].  Основним фактором до-
сягнення стійких спортивних результатів у концепції 
підготовки є постійне вдосконалення технології під-
готовки. Так, наприклад, в результаті проведених у ГК 
«ЗТР»  досліджень, виявлено такі специфічні тенден-
ції розвитку:
• інтенсифікація навчально-тренувального процесу;
• підвищення ролі і частки спеціальної фізичної під-

готовки в навчально-тренувальному процесі ;
• прискорення процесу підготовки внаслідок постій-

ного вдосконалення методики навчання зі швидкою 
девальвацією  техніко-тактичних дій;

• уніфікація підготовки як результат швидкого розпо-
всюдження в гандбольному світі прогресивних тех-
нологічних нововведень (TRX, Beep-test і т.п.), що 
забезпечує вирішальну односторонню перевагу на 
змаганнях;

• персоніфікація індивідуальної підготовки в рамках 
стабілізованих параметрів тренувального наванта-

ження за часом, кількістю тренувань і тренувальних 
днів;

• поєднання індивідуального та командного підходів 
у плануванні та програмуванні процесу підготовки 
команді;

• збільшення кількості контрольних ігор у річному 
макроциклі;

• доведення підготовленості гандболістів вищої ква-
ліфікації до рівня перманентної готовності до зма-
гальної діяльності;

• стирання граней між періодами підготовки з редук-
цією відновного періоду в річному циклі;

• інтенсифікація науково-дослідних робіт (НДР) з 
розробки та обґрунтуванню основних компонентів 
інноваційних технології щодо підготовки: трена-
жерів, пристроїв і технічних засобів контролю. В 
сукупності це дозволяє підвищити ефективність на-
вчання і розвиток необхідних фізичних якостей.

Мета підготовки ГК «ЗТР» полягає у досягненні 
планованих спортивно-технічних результатів і нор-
мативних показників на етапах багаторічного циклу. 
Методологічну основу концепції підготовки гандбо-
лістів становить перспективно-прогностичний підхід 
і принцип випереджаючого розвитку, реалізований 
шляхом створення оптимальної надмірності.

Базовою основою для цільового планування, 
програмування підготовки в макроциклах і ство-
рення оптимальної надмірності – служать цільо-
ві перспективно-прогностичні моделі майбутньої 
змагальної діяльності у матчах майбутнього циклу 
підготовки. Вони розробляються на основі аналізу 
тенденцій і перспектив розвитку європейського ганд-
болу з оптимальним випередженням прогнозованої 
складності, якості та надійності виконання техніко-
тактичних дій основними суперниками і відповідного 
цьому функціонального запиту [16,18].

Сучасна технологія інтегральної підготовки ко-
манди «ЗТР» передбачає розробку і використання та-
ких цільових перспективно-прогностичних моделей:
• модель команди – переможниці;
• індивідуальні моделі кращого бомбардира;
• індивідуальні моделі кращого гравця при сукупнос-

ті усіх техніко-тактичних дій (ТТД).
У свою чергу, вони включають в себе:

• моделі змісту і труднощів змагань;
• моделі якості і надійності виконання техніко-

тактичних дій;
• моделі фізичної та функціональної підготовленості, 

роботоздатності і змагальної витривалості;
• моделі психологічної підготовленості.

Крім того, розробляються і використовуються:
• моделі навчально-тренувального процесу та трену-

вального навантаження;
• модель календаря змагань (основних, підвідних, 

відбіркових, контрольних із визначенням їх цілей і 
завдань).

Цільові моделі ускладнюються в кожному новому 
циклі підготовки. Вони є основою для вибору і роз-
робки нових технічних засобів і методичних прийо-
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мів випереджаючого освоєння потрібного рухового 
майбутнього. Модельні характеристики всіх видів 
підготовленості розглядаються як цільові діалектичні 
орієнтири, що володіють властивістю варіативності і 
взаємокомпенсації з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей гандболістів.

Однією з найважливіших умов забезпечення зрос-
тання спортивної результативності в процесі багато-
річної підготовки є розробка ієрархічно упорядко-
ваного плану з постановою конкретних завдань, які 
підпорядковані головній стратегічній цілі.

Основні середи них: 
• створення оптимальної надмірності (технічної, так-

тичної фізичної, функціональної, психологічної та 
теоретичної);

• випереджаюче оволодіння новими надскладними 
вправами  і своєчасне освоєння цільової моделі по-
точного макроциклу;

• забезпечення надійної та високорезультативної ді-
яльності гандболістів в умовах більш складних, ніж 
змагальні. 

Тактичні завдання у процесі багаторічної під-
готовки ставляться і вирішуються як завдання ціле-
спрямованого розвитку. Моделювання, планування, 
програмування та педагогічне проектування процесу 
багаторічної інтегральної підготовки здійснюється 
в напрямку від кінця (перспективно прогнозованої 
мети) до початку (вихідного стану в циклі підготовки), 
як це прийнято в цільовому комплексному підході. 

В основу планування 4-річного олімпійського ци-
клу підготовки покладено принцип багаторазового 
повторення відпрацьованих в деталях моделей перед 
змагальному  етапу, що завершуються змаганнями. 
Зазвичай, 4-річний цикл поділяється на 4 річні ци-
кли, а кожен останній – на 2 піврічних макроцикла. У 
свою чергу, кожен макроцикл ділиться на 6 місячних 
мезоціклов, а останні – на 4 тижневих мікроциклах 
з відпрацьованою в деталях структурою. Це дозволяє 
в 7 піврічних мезоциклів адекватно змоделювати і 
спроектувати останній цикл підготовки і його завер-
шальний етап на основі багаторазового повторення з 
внесенням по ходу підготовки необхідних корекцій.

Висновки. 
Підтверджено доцільність побудови навчально-

тренувального процесу гандболістів вищої кваліфі-
кації з урахуванням структурних складових системи 
підготовки: за структурою окремого тренувального 
заняття, дня і мікроциклу; за мезоструктурою – струк-
турою етапів тренування, які включали ряд мікро-
циклів; за змагальним періодом – структурою трену-
вального циклу. 

Відповідно до вимог системно-структурного під-
ходу подано технологія підготовки, розкрито мето-
дології управління тренувальним процесом в умовах 
багаторічної підготовки.

Перспективи подальших пошуків припускають до-
слідження індивідуальної підготовки гандболістів ви-
щої кваліфікації з урахуванням ігрового амплуа.
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