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Моделювання техніко-тактичних дій
хокеїстів високої кваліфікації як напрям
удосконалення змагальної діяльності
Оксана Шинкарук, Олег Серебряков
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна
Анотація. Сучасному хокею з шайбою притаманне підвищення спеціалізованості підготовки
спортсменів, силового протиборства, швидкості виконання техніко-тактичних дій на
ігровому майданчику. Недостатньо вивченим залишається питання побудови модельних характеристик техніко-тактичних дій гравців для визначення сторін їх підготовленості, корекції
тренувального й змагального процесів. Мета. Розробити модельні характеристики технікотактичних дій гравців різного амплуа для підвищення ефективності змагальної діяльності
хокеїстів високої кваліфікації. Методи. Аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури та
досвіду практичної роботи з оцінювання змагальної діяльності хокеїстів високої кваліфікації;
моделювання техніко-тактичних дій гравців; відеоаналіз чемпіонатів світу, аналіз протоколів
змагальної діяльності хокеїстів провідних країн світу та України; педагогічне спостереження; анкетування; педагогічний експеримент; метод експертної оцінки; методи математичної
статистики. Результати. За результатами експертного опитування встановлено значущість
моделювання як складової системи управління підготовкою хокеїстів високого класу, ефективності застосування моделювання в процесі підготовки зарубіжних хокеїстів
високої кваліфікації, пріоритетність техніко-тактичних дій у моделюванні в хокеї з шайбою. Обґрунтовано підхід до побудови модельних характеристик техніко-тактичних дій
хокеїстів різного амплуа для подальшого застосування в змагальній діяльності, основою
якого є принципи системності, комплексності, динамічності, індивідуалізації, адекватності,
відповідності, складності, уніфікованості та варіативності, що дає можливість передбачати зміни різних компонентів спортивної майстерності хокеїстів. Розроблено групові та
індивідуальні модельні характеристики атакуючих та оборонних техніко-тактичних дій
гравців у хокеї з шайбою для різних амплуа: центрового та крайнього нападаючого, захисника, воротаря, в різних зонах майданчика – захисту, нападу та нейтральній.
Впровадження модельних характеристик техніко-тактичних дій гравців різного амплуа
дозволило суттєво підвищити ефективність змагальної діяльності хокеїстів.
Ключові слова: хокей з шайбою, амплуа, моделювання, техніко-тактичні дії, змагальна
діяльність.
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Modeling of technical and tactical actions of elite hockey
players as a direction for improving competitive activity
Abstract. Modern ice hockey is characterized by an increase in the specialization of training athletes, force actions, and the speed of technical and tactical actions on a hockey rink. The issue of
designing model characteristics of technical and tactical actions of players for identifying aspects
of their preparation and adjusting the training and competitive processes remains insufficiently
studied. Objective. To develop the model characteristics of technical and tactical actions of players
with different position roles to increase the efficiency of competitive activity of elite hockey players. Methods. Analysis and generalization of data from special literature and practical experience
in assessing competitive activities of elite hockey players; modeling technical and tactical actions
of players; video analysis of world championships, analysis of tables of competitive activity
of hockey players of the leading countries of the world and Ukraine; pedagogical observation;
questionnaires; pedagogical experiment; method of expert assessment; methods of mathematical
statistics. Results. The results of the expert survey demonstrated the importance of modeling as
a component of management system for training top-class hockey players, the effectiveness of
modeling in the training of elite foreign hockey players, and the priority of technical and tactical
actions in ice hockey modeling. The approach to development of model characteristics

Shynkaruk O., Serebriakov O. Modeling
of technical and tactical actions of elite
hockey players as a direction for improving
competitive activity. Theory and Methods
of Physical education and sports. 2021; 2:
50–57
DOI: 10.32652/tmfvs.2021.2.50–57

50

Шинкарук О., Серебряков О. Моделювання техніко-тактичних дій хокеїстів високої
кваліфікації як напрям удосконалення
змагальної діяльності. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021; 2:
50–57
DOI: 10.32652/tmfvs.2021.2.50–57

Вступ. Сучасному хокею з шайбою
притаманне підвищення спеціалізованості підготовки спортсменів, силового протиборства, швидкості виконання техніко-тактичних дій на ігровому
майданчику. Змагальна діяльність як
інтегральна складова ігрової підготовки хокеїстів вимагає постійного вдосконалення та підвищення ефективності шляхом пошуку новітніх і досконалих методів управління тренувальним процесом і змагальною діяльністю хокеїстів високої кваліфікації,
спрямованих на досягнення запланованого рівня підготовленості спортсмена, необхідного для максимальної
реалізації його власного потенціалу
[1, 2, 9, 21].
Відповідно до теорії і методики хокею з шайбою, прогностична модель
команди і гравців є еталоном для хокейного колективу, спрямованого на
досягнення встановленої мети підготовки команди в цілому і гравця окремо, а також забезпечення успішного вирішення тактичних завдань тренувального і змагального процесів.
Фахівці визначають оцінювання змагальної діяльності в хокеї з шайбою як
складний процес, де необхідно враховувати різноманітні показники. Їх різноманітність пов’язана зі специфікою
цього виду спорту: грі притаманний
виражений дефіцит часу під час зміни ігрових ситуацій та прийняття адекватних рішень [6, 11]. Одним із поширених напрямів оцінювання ефективності змагальної діяльності хокеїстів
є розробка і використання модельних
характеристик техніко-тактичних дій
та тих показників змагальної діяльності, що впливають на хід спортивного змагання [9, 33].
Використання моделювання в сучасному хокеї з шайбою спрямоване передовсім на визначення складу
команди, рівня підготовленості гравця, ігрової п’ятірки і команди, процесу підготовки хокеїстів [7, 22, 32]. Ме© Оксана Шинкарук, Олег Серебряков, 2021
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of technical and tactical actions of hockey players of different position roles for further application in competitive activity was substantiated, which is based on the principles of systematicity,
complexity, dynamism, individualization, adequacy, conformity, complexity, unification and
variability, which will allow to predict changes in various components of hockey players’ sports
mastery. Group and individual model characteristics of offensive and defensive technical and
tactical actions were developed for ice hockey players with different position roles: center, winger,
defenseman, and goalie in different zones of the rink: defensive, attacking and neutral.
Implementation of the model characteristics of technical and tactical actions of players with different roles made possible to increase the efficiency of competitive activity of elite hockey players.
Keywords: ice hockey, position role, modeling, technical and tactical actions, competitive activity.

тод моделювання для оптимізації діяльності хокеїстів у змаганнях фахівцями ближнього і дальнього зарубіжжя представлений незначною кількістю дослідницьких робіт.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної
літератури демонструє розмаїття досліджень, присвячених хокею з шайбою, а саме: змагальній діяльності [8, 23, 26, 34]; моделюванню, розробці моделей в спортивних іграх та
хокеї з шайбою [1, 5, 10, 17, 18, 30,
31]; підготовці хокеїстів різного віку
[3, 13, 15, 16]; видам підготовленості
хокеїстів [9, 12]; дослідженню амплуа
хокеїстів [7, 14, 23]. Проте недостатньо вивченим залишається питання
побудови модельних характеристик
техніко-тактичних дій гравців для визначення сторін їхньої підготовленості, корекції тренувального й змагального процесів і обґрунтування можливості досягнення найкращого спортивного результату, що визначило актуальність наших досліджень.
Мета дослідження – розробити модельні характеристики технікотактичних дій гравців різного амплуа
для підвищення ефективності змагальної діяльності хокеїстів високої
кваліфікації.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури та досвіду практичної роботи з
оцінювання змагальної діяльності хокеїстів високої кваліфікації; опитування, проведене шляхом анкетування; контент-аналіз; аналіз протоколів змагальної діяльності, відеоаналіз; педагогічне спостереження; метод моделювання техніко-тактичних
дій гравців; педагогічний експеримент; метод експертних оцінок; методи математичної статистики [24, 25].
Результати дослідження. Вирішення поставлених експериментальних завдань здійснювали на базі

науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, на
базі кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України та в умовах
тренувальної і змагальної діяльності
національної збірної команди України
з хокею з шайбою та хокейного клубу
«Дніпро», м. Херсон.
Проведено опитування провідних
фахівців з теорії і методики хокею – 8
осіб; провідних тренерів України – 14
осіб, провідних гравців України – 20
осіб. Проаналізовано техніко-тактичні
дії (ТТД) хокеїстів високої кваліфікації
команд вищого дивізіону чемпіонатів
світу з хокею з шайбою 2016–2018 рр.
(захисники – 160, нападаючі – 240, воротарі – 120) за 60 протоколами чемпіонатів світу та відеоаналізу.
У педагогічному експерименті брали участь 28 гравців – члени збірної
команди України з хокею з шайбою та
31 гравець хокейного клубу «Дніпро»,
Херсон.
Проведені дослідження дозволили дослідити особливості змагальної діяльності та техніко-тактичних
дій хокеїстів високої кваліфікації різного ігрового амплуа; визначено зміни техніко-тактичних дій гри в хокей на сучасному етапі розвитку виду
спорту та системи змагань. На підготовку спортсменів у хокеї з шайбою
впливають зміни у структурі розподілу команд у сітці чемпіонатів світу, які сприяли збільшенню кількості команд-учасниць та ігор, що проводять команди в турнірі. Постійне підвищення показників змагального навантаження в хокеї, збільшення щільності і високої напруженості календаря офіційних змагань дозволяє стверджувати про помітне ускладнення
планомірного проведення тренуваль-

ного процесу в ігровому сезоні. Сучасна структура розіграшу чемпіонату світу з хокею із шайбою є найбільш
об’єктивною, тому що рівень команд
у кожному дивізіоні максимально однаковий.
Під час планування підготовки
українських хокеїстів до чемпіонатів
світу необхідно враховувати особливості впливу певних змін в організації
їх проведення: кількості ігор, порядку
турнірної таблиці, розкладу ігор, обсягу та інтенсивності змагального навантаження. Спостерігається залежність спортивного результату провідних команд з хокею з шайбою на чемпіонатах світу від кількості гравців, які
виступали за НХЛ.
У змагальній діяльності в хокеї з
шайбою спортсмени виконують велику кількість різноманітних ТТД у захисті і нападі. Техніко-тактичні дії є надійним критерієм оцінки ефективності діяльності команди і спортсменів
у грі. Спортсмени виконують значну
кількість комбінаційно-тактичних та
інших дій, які важче об’єктивно проаналізувати й оцінити.
Запропоновані способи оцінювання змагальної діяльності хокеїстів за
різними амплуа, що використовують
у міжнародній практиці: «Статистика
міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF)», «Статистика Corsi», «Статистика Fenwick», «Статистика PDO»,
«Статистика FenClose». Оцінювання
якості змагальної діяльності гравця і
його партнерів по ланці, аналіз переважного використання ТТД хокеїстом
свідчать про наявність практично єдиного підходу до показників змагальної
діяльності, проте спостерігається вираховування показників, що відповідають специфіці амплуа гравця.
Результати опитування фахівців
з теорії і методики хокею, провідних
тренерів України свідчать про значущість моделювання як складової системи управління підготовкою хокеїстів
високого класу (81 %); ефективність
застосування моделювання в процесі підготовки зарубіжних хокеїстів високої кваліфікації (85 %); практику застосування моделювання у вітчизняній системі підготовки хокеїстів високого класу використовують 45 % фа-
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хівців, володіють різними системами
оцінювання змагальної діяльності хокеїстів 43 %.
Визначено значущість показників
для оцінювання та моделювання підготовленості та змагальної діяльності хокеїстів: технічної – загальна кількість виконаних кидків шайби по воротах (1,33 бала) та передач за гру
(1,86 бала), кількість точних передач за гру (2,7 бала); тактичної – кількість реалізованих кидків шайби по
воротах (1,24 бала) та виконаних гольових передач за гру (2,17 бала),
кількість реалізованих командних
дій у нападі (2,64 бала) та в захисті (3,05 бала); фізичної – показники
швидкісної сили (1,14 бала), стартової швидкості (1,98 бала) і максимальної сили (2,95 бала), координаційних
можливостей (3,52 бала); психологічної – стабільність психічних процесів
(1,4 бала), мотивація (2,1 бала), типологічні особливості вищої нервової діяльності. Пріоритетним у моделюванні в хокеї з шайбою визначено
техніко-тактичні дії, друге місце – фізична підготовленість і третє – психологічна.
У ході дослідження обґрунтовано якісні та кількісні характеристики
техніко-тактичних дій гравців у хокеї з
шайбою за різними амплуа: центральні нападаючі, крайні нападаючі, захисники, воротарі. Було досліджено 60
ігор ЧС з хокею з шайбою вищого дивізіону 2016–2018 рр. по 20 ігор з кожного. Досліджували ТТД гравців амплуа захисник та нападаючий, воротар з команди в кожній грі. Проводили фіксування застосування індивідуальних та групових техніко-тактичних
дій нападаючими та воротарями, атакуючих та оборонних дій захисниками у трьох зонах ігрового майданчика
(зоні захисту, нападу та нейтральній).
Доведено використання різних
ТТД та їх співвідношення залежно від
зони ігрового майданчика та функцій
гравця. Так, центральні нападаючі виконують індивідуальні ТТД без шайби: відкривання (11,22 ± 3,17), допомога партнеру (5,51 ± 1,86), перешкода воротареві (3,42 ± 1,85), вихід з-під опіки (10,06 ± 3,06), силові прийоми (8,41 ± 4,62) та з шайбою: вкидання (12,96 ± 2,53), кидки
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(2,36 ± 1,67), прийоми (29,03 ± 4,77),
ведення (26,68 ± 3,01), підбирання (8,82 ± 4,33), обведення (9,01 ±
± 3,05), підправлення шайби (2,31 ±
± 1,24); групові ТТД: залишення
шайби (3,21 ± 0,86), схрещування
(2,47 ± 1,53), стінка (2,65 ± 3,23),
пропуск шайби (3,23 ± 2,55) і заслін
(3,62 ± 5,47). Встановлено, що найчастіше гравці цього амплуа використовують прийом шайби (21 %) і ведення (20 %), з видів групових взаємодій – передача шайби (72 %).
Крайні нападаючі виконують індивідуальні ТТД без шайби: відкривання (14,49 ± 7,97), допомога партнеру (5,89 ± 3,89), перешкода воротареві (4,93 ± 3,90), вихід з-під опіки (11,73 ± 3,83), силові прийоми
(10,36 ± 4,04); з шайбою: вкидання (15,31 ± 4,41), кидки (5,24 ± 2,42),
прийом шайби (31,27 ± 4,35), ведення
(24,96 ± 5,56), підбирання (7,41 ± 6,63),
обведення (11,76 ± 4,91) і підправлення шайби (4,03 ± 5,69) за одну гру; групові ТТД: передачі (42,49 ± 9,22), залишення шайби (4,50 ± 3,59), схрещування (6,17 ± 2,48), стінка (4,81 ± 4,82),
пропуск шайби (5,42 ± 4,76); заслін
(8,97 ± 7,03). Вони найчастіше виконують індивідуальні прийоми та ведення шайби (21 і 17 % відповідно),
та групову взаємодію передача шайби (59 %).
Індивідуальні та групові оборонні та
атакуючі дії захисник виконує в трьох
зонах: захисту, нападу та нейтральній.
Зона захисту: індивідуальні оборонні ТТД – опіка гравця (18,19 ± 1,495),
вибір позиції (17,24 ± 1,385), відбирання шайби (13,13 ± 2,14), підбирання шайби (1,11 ± 0,56), ловіння шайби «на себе» (39,13 ± 2,61), перехоплення (6,33 ± 0,58) та прокидання
шайби із зони (4,5 ± 0,33); атакуючі: ведення шайби (0,62 ± 0,165), кидок шайби (44,33 ± 2,93) та прокидання шайби (5,24 ± 1,47). У зоні захисту переважають індивідуальні оборонні дії захисника, спрямовані на нейтралізацію ТТД нападаючих гравців
суперника – 67 %. Нейтральна зона:
індивідуальні оборонні ТТД – відбирання шайби (7,89 ± 1,66), підбирання шайби (5,16 ± 0,69) та перехоплення (5,12 ± 0,52), які застосовують при невдалих спробах суперника увійти до зони нападу, опікуван-

ня гравця (2,27 ± 0,2) та вибір позиції (1,31 ± 0,25), що пов’язано з відходом захисників з нейтральної зони
до своєї зони захисту; атакуючих індивідуальних ТТД захисника – кидок
шайби (1,56 ± 0,24) та ведення шайби (1,72 ± 0,33). Атакуючі дії захисники виконують вкрай рідко, що пояснюється виходом нападаючих гравців
із зони захисту до нейтральної зони
першими. Зона нападу: найбільш значущі оборонні індивідуальні ТТД – опіка гравця (21,02 ± 1,62), вибір позиції (16,51 ± 2,26), відбирання шайби
(7,95 ± 0,81); атакуючі – кидки шайби
(3,55 ± 0,66), фінти (5,44 ± 2,36). Співвідношення між оборонними й атакуючими індивідуальними ТТД у зоні нападу становить 93 та 7 % відповідно.
Воротарі в середньому за одну
гру здійснюють індивідуальні ТТД:
вибір позиції (21,92 ± 9,52), ловіння
(5,99 ± 3,94), накривання (6,36 ± 2,95)
і відбивання (24,86 ± 5,03); групові:
передача шайби (30,20 ± 5,56) і взаємодія з захисниками (12,48 ± 5,87).
У результаті досліджень доведено, що побудова моделей технікотактичних дій у хокеї з шайбою є
ефективним способом удосконалення
процесу підготовки спортсменів і дає
можливість корегувати тренувальний
процес для подальшої успішної реалізації ТТД у змагальній діяльності. Модельні характеристики виступають інструментом для здійснення комплексного контролю за станом хокеїста,
його підготовленістю і змагальною діяльністю.
Обґрунтовано підхід до побудови
модельних характеристик ТТД хокеїстів для застосування в змагальній діяльності, де він базувався на принципах системності, комплексності, динамічності та індивідуалізації, адекватності, відповідності, багатоваріантності, структурної та функціональної
складності.
Під час розробки модельних характеристик нами було враховано
кількісні показники ТТД гравців команд вищого дивізіону та українських
хокеїстів. За основу модельних характеристик запропоновано ефективність реалізації ТТД гравців різного амплуа, для їх уніфікації ефективність реалізації ТТД гравців різного амплуа вираховували у відсотках.
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У процесі дослідження здійснювали
побудову та аналіз моделей ефективності реалізації техніко-тактичних дій
висококваліфікованих хокеїстів різного ігрового амплуа (крайній нападаючий (n = 60), центральний нападаючий
(n = 60), захисник (n = 120), воротар
(n = 60)). Розроблені модельні характеристики ТТД для гравців за різними
амплуа свідчать про відставання українських хокеїстів від зарубіжних, проте переважна більшість не мають достовірних відмінностей (рис. 1).
Порівняльний аналіз індивідуальних ТТД центрального нападаючого
свідчить про статистично значущі відмінності за показниками: перешкода воротарю (t = 4,14, р < 0,05), вихід
з–під опіки (t = 1,99, р < 0,05), силовий прийом (t = 2,51, р < 0,05). Саме
за цими ТТД без шайби відстають від
провідних зарубіжних центральних нападаючих українські гравці. На відміну від модельних індивідуальних ТТД,
групові дії більш збалансовані у виконанні. Найбільші розходження спостерігаються під час виконання групових
дій стінка (t = 1,17, р > 0,05) та виконання заслону (t = 0,93, р > 0,05), проте відмінності статистично незначущі. Порівняльний аналіз індивідуальних ТТД крайнього нападаючого свідчить про статистично значущі відмінності за показниками: перешкода воротарю (t = 3,97, р < 0,05), вихід з-під
опіки (t = 1,99, р < 0,05), силовий прийом (t = 2,52, р < 0,05). Найбільші розходження спостерігаються під час виконання групових дій схрещування
(t = 1,37, р > 0,05) та стінка (t = 0,94,
р > 0,05), проте відмінності статистично незначущі.
Порівняльний аналіз оборонних
індивідуальних ТТД у зоні захисту
гравців амплуа захисник свідчить про
статистично незначущі відмінності за
всіма показниками (рис. 2).
Захисники – представники клубів
та національної збірної команди України у зоні захисту виконують менше
оборонних індивідуальних ТТД з відбирання (t = 1,54, р > 0,05) та підбирання шайби (t = 1,81, р > 0,05), опіки
гравця (t = 1,51, р > 0,05) та перехоплення шайби (t = 1,05, р > 0,05). Порівняльний аналіз атакуючих індивідуальних ТТД у зоні захисту гравців цьо-

Рисунок 1 – Модельні характеристики ефективності виконання індивідуальних (а, в) та групових (б, г) техніко-техничних дій центральним (I) та крайнім (II) нападаючим у змагальній
діяльності, %:
– нападаючі команд вищого дивізіону;
– нападаючі – представники клубів та національної збірної команди України; а, в : 1 – відкривання, 2 – допомога партнеру, 3 – перешкода воротарю, 4 – вихід з-під опіки, 5 – силовий прийом, 6 – вкидання, 7 – кидок шайби; 8 – прийом шайби; 9 – ведення; 10 – підбирання; 11 – обведення; 12 – підправлення шайби; б, г : 1 – передача шайби; 2 – залишення шайби; 3 – схрещування; 4 – стінка;
5 – пропуск шайби; 6 – заслін

Рисунок 2 – Модельні характеристики ефективності виконання оборонних (1) та атакуючих (2) індивідуальних техніко-тактичних дій у зоні захисту гравців амплуа захисник за
показниками:
А – обсягу (разів); Б – ефективності (%):
– захисники команд вищого дивізіону;
– захисники –
представники клубів та національної збірної команди України; 1: I – вибір позиції, II – відбирання шайби, III – підбирання шайби, IV – ловіння шайби «на себе», V – опіка гравця, VI – перехоплення шайби, VII – прокидання шайби із зони; 2: I – кидок шайби, II – ведення шайби, III – прокидання шайби
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Рисунок 3 – Модельні характеристики ефективності виконання оборонних (1) та атакуючих (2) індивідуальних техніко-тактичних дій у нейтральній зоні гравців амплуа захисник за показниками:
А – обсягу (разів); Б – ефективності (%):
– захисники команд вищого дивізіону;
– захисники –
представники клубів та національної збірної команди України; 1: I – вибір позиції, II – відбирання шайби, III – підбирання шайби, IV – опіка гравця; V – перехоплення шайби; 2: I – кидок шайби, II – ведення шайби

го амплуа свідчить про найбільші відмінності за ефективністю реалізації
кидків (t = 1,44, р > 0,05) та прокидань
шайби (t = 1,12, р > 0,05).
Найбільші відмінності оборонних індивідуальних ТТД у нейтральній зоні гравців амплуа захисник визначено за ефективністю реалізації
кидків (t = 1,44, р > 0,05) та прокидань шайби (t = 1,12, р > 0,05); атакуючих індивідуальних ТТД у нейтральній зоні – за ефективністю реалізації
кидків (t = 1,01, р > 0,05) (рис. 3).
За обсягом виконання атакуючих
індивідуальних ТТД у нейтральній зоні
українські захисники вдвічі більше застосовують ведення шайби, за обсягом застосування індивідуальних ТТД
у зоні нападу захисниками зарубіжні гравці за всіма показниками випереджають українських хокеїстів. Найбільші відмінності оборонних індивідуальних ТТД у зоні нападу відмічено
за ефективністю реалізації вибору позиції (t = 1,6, р > 0,05). Ефективність
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опіки гравця в українських захисників
більша на 3,27 %. До модельних характеристик атакуючих індивідуальних ТТД у зоні нападу гравців амплуа
захисник увійшли показники: кидок
шайби (t = 2,26, р < 0,05) та відволікаючі дії (t = 2,72, р < 0,05) (рис. 4).
До модельних характеристик ТТД
гравців амплуа воротар увійшли показники: вибір позиції, ловіння, накривання, відбивання. Українські воротарі поступаються за показниками
ефективності виконання ТТД у змагальній діяльності, проте близькі за
кількісними характеристиками до зарубіжних (рис. 5).
Експериментальна перевірка модельних характеристик техніко-тактичних дій висококваліфікованих хокеїстів відповідала суті педагогічного контролюючого послідовного експерименту, який проводили за участі
національної збірної команди України
з хокею (28 осіб) та хокейного клубу
«Дніпро», м. Херсон (35 гравців), для

визначення ТТД гравців цих команд
без втручання дослідника в процес
підготовки і змагальної діяльності.
Експериментальна перевірка застосування модельних характеристик
ефективності реалізації ТТД гравцями
різного амплуа та в різних зонах майданчика свідчить про позитивну динаміку за всіма показниками гравців
амплуа центрального нападаючого,
крайнього нападаючого, захисника
в зонах нападу, захисту та нейтральній, воротарів та зменшення помилок
в іграх (від 9 до 1 %). Виявлені недоліки та розроблені модельні орієнтири дозволили скорегувати тренувальний процес, який здійснював тренер,
змоделювати якісну реалізацію ТТД
в п’ятірках для виступу на змаганнях
(2-ге місце в турнірній таблиці ЧУ команди «Дніпро», м. Херсон). За окремими параметрами у захисників (у зоні захисту – ловіння шайби «на себе»,
прокидання шайби із зони, відбирання шайби та опіка гравця; в нейтральній зоні – підбирання шайби та опіка
гравця, ведення шайби; у зоні нападу – відбирання шайби та опіка гравця) та у воротарів (ловіння, накривання) спостерігалося наближення до
ТТД зарубіжних гравців.
Дискусія. Результативність спортсмена високого класу в сучасному хокеї
з шайбою залежить від наявного багатогранного та варіативного технікотактичного арсеналу, ступеня реалізації технічних та тактичних можливостей в умовах дефіциту часу і простору,
розвитку стомлення, під час силових
контактів, що протидіють супернику.
Ігрова діяльність спортсменів у хокеї з шайбою відображає комплексність спортивних ігор і свідчить про
неможливість вирішувати поставлені завдання і виконувати певні дії розрізнено. В ході дослідження встановлено, що для сучасного етапу розвитку хокею з шайбою притаманна тенденція до постійного збільшення обсягу та інтенсивності навантаження в
підготовці хокеїстів. Існує значна кількість науково-методичних робіт, які
розглядають питання моделювання
та системи управління командами хокеїстів високої кваліфікації. Однак ці
дослідження і представлені результати спрямовані на вибіркову сукупність
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Рисунок 4 – Модельні характеристики ефективності виконання оборонних (1) та атакуючих (2) індивідуальних техніко-тактичних дій у зоні нападу гравців амплуа захисник за
показниками: А – обсягу (разів); Б – ефективності (%):
– захисники команд вищого дивізіону;
– захисники – представники клубів та національної збірної команди України; 1: I – вибір позиції, II – відбирання шайби, III – опіка гравця; 2: I – кидок шайби, II – відволікаючі дії

конкретних команд або гравців. Нами
за даними літературних джерел встановлено, що актуальним питанням залишається моделювання підготовки
хокеїстів, спостерігається відсутність
уніфікованого підходу до оцінюван-

Рисунок 5 – Модельні характеристики
ефективності виконання техніко-тактичних дій воротарем у змагальній діяльності,
%:
– воротарі команд вищого дивізіону;
–
воротарі – представники клубів та національної збірної
команди України; 1 – вибір позиції; 2 – ловіння; 3 – накривання; 4 – відбивання

ня рівня підготовленості спортсменів,
відповідно – ігрового амплуа, а також
конкретних моделей різних сторін підготовленості хокеїстів.
Для отримання якісної об’єктивної
і достовірної інформації про технікотактичні дії гравців своєї команди і команди суперника, а також
техніко-тактичні командні дії зазначених команд використовують різні методики контролю й оцінки, котрі
є невід’ємною частиною методичної
підготовки тренера до навчальнотренувального процесу та змагальної діяльності. Отримані дані про зміну спрямованості тренувального процесу хокеїстів високої кваліфікації відповідно до сучасних вимог змагальної
діяльності: силового акценту, підвищення швидкості пересування на льоду, антиципації тощо підтверджують
дослідження інших учених [8, 9, 23].
Матеріали представлених досліджень доповнили дані фахівців про
моделювання змагальної діяльності
в спортивних іграх та хокеї, факторів,

що впливають на реалізацію технікотактичних дій у змагальній діяльності,
оцінювання техніко-тактичних дій хокеїстів високої кваліфікації [4, 5, 19,
20]. Чинниками, що визначають удосконалення технічної майстерності хокеїстів високої кваліфікації, виступають: швидкість виконання технічних
прийомів, відчуття простору в певній
зоні для виконання техніко-тактичних
дій, лімітування виконання технічного прийому щільністю і жорсткістю
опіки суперника, реалізація технічної
майстерності, що здійснюється одночасно в умовах дефіциту часу, на обмеженій ділянці льодового майданчика [27–29]. Отримали подальший
розвиток наявні теоретичні положення системи підготовки хокеїстів високої кваліфікації щодо значущості методу моделювання як ефективного засобу підвищення якості змагальної діяльності спортсменів різного ігрового
амплуа.
Висновки. Проведені дослідження
дозволили: довести значущість моделювання як складової системи управління підготовкою хокеїстів високого класу, ефективності застосування
його в процесі підготовки зарубіжних
хокеїстів високої кваліфікації, пріоритетність техніко-тактичних дій в моделюванні в хокеї з шайбою; обґрунтувати підхід до побудови модельних
характеристик ТТД хокеїстів різного
амплуа для подальшого застосування в змагальній діяльності; розробити групові та індивідуальні модельні
характеристики атакуючих та оборонних ТТД гравців у хокеї з шайбою для
різних амплуа, в різних зонах майданчика; оцінити якість змагальної діяльності гравця і його партнерів по ланці,
використання інформативних способів оцінювання змагальної діяльності в хокеї з шайбою, що застосовують у міжнародній практиці; отримати якісні та кількісні характеристики
ТТД гравців, притаманні сучасній змагальній діяльності на найвищому рівні; довести, що зміни в структурі розподілу команд у сітці чемпіонатів світу, які сприяли збільшенню кількості команд-учасниць та ігор, що проводять команди в турнірі, впливають на
підготовку спортсменів в хокеї з шайбою; встановити пріоритетність дій,
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що виконують на майданчику хокеїсти відповідно до амплуа.
Перспективи подальших досліджень передбачають розробку та
впровадження модельних морфофункціональних та психологічних характеристик, моделей фізичної підготовленості в процес підготовки хокеїстів високої кваліфікації.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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