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Аннотация
Установлены параметры со-

ревновательных нагрузок волей-
болисток (21 % с максимальной и 
48 % с большой интенсивностью, 
средней ЧСС 149 уд•мин-1, энерго-
затратами спортсменок 785 ккал). 
Структуру соревновательной де-
ятельности высококвалифициро-
ванных волейболисток состави-
ли: подача (11,3 %), игра в защите 
(23,5 %), вторая передача на 
удар (17,5 %), нападающий удар 
(21,6 %), блокирование (28,2 %); у 
квалифицированных волейболи-
сток соотношение технико-такти-
ческих действий составляло 13,1, 
23,3, 16,3, 17,4 и 29,9 % соответ-
ственно. В процессе подготовки 
особое внимание целесообразно 
обращать на совершенствование 
защитных технико-тактических 
действий, стабильности и вариа-
тивности выполнения подач.

Ключевые слова: волейбо-
листки, нагрузки, соревнования, 
атака, защита.

Постановка проблеми й ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Педагогічний контроль є 
невід’ємною складовою управ-
ління тренувальною та змагаль-
ною діяльністю спортсменів, 
адже здійснюється з метою ви-
значення ефективності реалізації 
запланованих тренером педаго-
гічних впливів [5]. Однак управ-
ління підготовкою спортсменів 
у ігрових видах спорту значно 
ускладнюється специфікою ве-
дення змагальної боротьби, зо-
крема, умовами, що швидко та 
постійно змінюються, необхід-
ністю прийняття рішень в умовах 
жорсткого дефіциту часу тощо [1, 
3, 5 та ін.]. Разом з тим, змагаль-
на діяльність у командних ігро-
вих видах спорту є об’єктом ба-
гатьох досліджень, у тому числі, 
в хокеї на траві [2], футболі [11], 
баскетболі [1, 12] та ін. Обумов-
люється це необхідністю визна-
чення об’єктивних показників 
гравців як для оперативної корек-
ції управлінських впливів безпо-
середньо в процесі гри, так і для 
підвищення ефективності управ-
ління тренувальним процесом 
команди.

У контексті вищезазначеного 
волейбол не становить виключен-
ня, а навпаки, –  потребує більш 
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детального вивчення з урахуван-
ням характерних особливостей 
(виконання техніко-тактичних дій 
за допомогою короткотривалих 
ударних рухів, у більшості випад-
ків у безопорному положенні), які 
ускладнюють планування та ре-
алізацію управлінських впливів 
[6]. У зв’язку з цим, фахівцями 
досліджувалися як педагогічні 
аспекти змагальної діяльності во-
лейболістів (встановлення ефек-
тивності техніко-тактичних дій 
команди [8] і гравців по амплуа 
[13], вивчення групових тактич-
них взаємодій [10], завантаже-
ність зон у нападі [4] тощо), так 
і медико-біологічні (показники 
серцево-судинної, дихальної та 
інших систем організму, енерго-
витрати спортсменів [15] тощо). 
Актуальність вивчення структури 
змагальної діяльності як чолові-
чих [4], так і жіночих [14] волей-
больних команд, пов’язана з не-
обхідністю ефективної реалізації 
специфічного принципу єдності 
та взаємозв’язку структури зма-
гальної діяльності та структури 
підготовленості [5]. Разом з тим, 
накопичені дані не можна назва-
ти вичерпними, а наявність супе-
речливих результатів обумовлює 

доцільність подальшого дослід-
ження цієї проблеми. Зокрема, 
порівняння результативності ви-
конання та співвідношення тех-
ніко-тактичних дій у структурі 
змагальної діяльності волейбо-
лісток різної кваліфікації дозво-
лить, з однієї сторони, визначити 
основні напрямки вдосконалення 
тренувального процесу для ефек-
тивного управління підготовкою 
жіночих волейбольних команд, а 
з іншої, слугуватиме орієнтирами 
для майбутніх досліджень.

Зв’язок роботи з науковими 
планами, темами. Дослідження 
виконано в рамках «Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 рр.» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді 
та спорту за темою 2.4. «Теоре-
тико-методичні основи індивіду-
алізації навчально-тренувального 
процесу в ігрових видах спор-
ту» (номер державної реєстрації 
0112U002001); плану науково-
дослідної роботи кафедри теорії 
і методики фізичного виховання 
та спорту Вінницького держав-
ного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського 
на 2016-2020 рр. «Теоретико-ме-

тодичні основи програмування та 
моделювання тренувального про-
цесу спортсменів різної кваліфі-
кації» (номер державної реєстра-
ції 0116U005299).

Мета дослідження – визна-
чити параметри змагальних на-
вантажень, співвідношення тех-
ніко-тактичних дій у структурі 
змагальної діяльності волейболіс-
ток різної кваліфікації та обґрун-
тувати основні напрямки вдоско-
налення тренувального процесу.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Програма до-
слідження передбачала педаго-
гічне спостереження за змагаль-
ною діяльністю волейболісток 
різної кваліфікації. Всього було 
проаналізовано змагальну діяль-
ність 49 висококваліфікованих 
волейболісток (гравці Чемпіона-
ту України серед жіночих команд 
суперліги) та 47 кваліфікованих 
(спортсменки вищих навчальних 
закладів м. Вінниці). 

Ми здійснювали відеозйомку 
(відеокамера SONY DCR SX 65 
E) офіційних ігор з метою отри-
мання детальної інформації щодо 
параметрів змагальної діяльності 
спортсменок. Вивчення відзня-
тих відеоматеріалів дозволило 

Рис. 1. Вікно комп’ютерної програми «Polar ProTrainer 5» із записом параметрів навантажень 
монітором серцевого ритму Polar RS800CX у процесі змагальної діяльності волейболістки Н. С. 
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рухової діяльності волейболісток 
у процесі виконання різноманіт-
них техніко-тактичних дій, так і 
наявністю короткотривалих ак-
тивних фаз гри впродовж волей-
больного матчу, які змінювалися 
тривалими пасивними фазами 
(за даними Đurković Т., Marelić 
N., Rešetar Т. [9], співвідношення 
активних і пасивних фаз у волей-
болі становить у середньому 20 
і 80% відповідно). Це знайшло 
своє відображення й у нашому 
дослідженні. Зокрема, було вста-
новлено, що тривалість активної 
фази, яка визначалась від момен-
ту підкидання гравцем м’яча пе-
ред подачею й до торкання м’яча 
поверхні майданчика, коливалась 
у широкому діапазоні – від 1,35 
до 40,56 с і більше, що в серед-
ньому становило 8,33±6,21 с. Па-
сивні фази в значній мірі склада-
ли зміст гри й тривали від кількох 
секунд (між розіграшами м’яча) і 
більше (проведення заміни, пере-
рви в партіях та між партіями, на-
дання медичної допомоги, засто-
сування санкцій до гравців тощо).

Енерговитрати спортсменок 
становили близько 785 ккал за 
85 хв перебування на волейболь-
ному майданчику. Однак варто за-
значити, що цей показник суттєво 
коливається, в залежності від на-
пруженості матчу, рівня команди-
суперника, кваліфікації гравців 
тощо [15].

За даними багатьох дослід-
ників командних ігрових видів 
спорту [2, 5, 13], обсяг виконаних 

техніко-тактичних дій у спортив-
них іграх не є інформативним 
критерієм змагальної діяльності 
спортсменів. Зокрема, волейболь-
ними правилами змагань не пе-
редбачено обмеження тривалості 
партії в часі, тому й обсяг техні-
ко-тактичних дій у різних за на-
пруженістю матчах буде значно 
відрізнятися. Однак для ефектив-
ного управління тренувальним 
процесом гравців необхідно мати 
об’єктивну інформацію щодо 
структури змагальної діяльності 
команди. В зв’язку з цим доціль-
ним є використання відносних 
показників, – таких як частка різ-
них техніко-тактичних дій по від-
ношенню до їх загального обсягу.

Порівняння структури зма-
гальної діяльності волейболісток 
різної кваліфікації (рис. 2) дозво-
ляє зауважити деякі відмінності 
в співвідношенні техніко-так-
тичних дій. Зокрема, у високо-
кваліфікованих спортсменок ви-
явлено дещо більшу, порівняно з 
кваліфікованими, частку подач і 
блокувань (р<0,05) переважно за 
рахунок меншої частки нападаю-
чих ударів (у т.ч. скидок, переве-
день м’яча). Однак варто окремо 
виділити частку переведень м’яча 
на сторону суперника без атаки в 
структурі нападаючих ударів, яка 
в кваліфікованих волейболісток 
була значно більшою, ніж у ви-
сококваліфікованих спортсменок 
– 28,2±1,9 проти 1,6±0,2 % від-
повідно (р<0,05). Такі результати 
пов’язані з великою часткою бра-
ку*  гри в захисті (прийом м’яча 
з подачі й після атаки, страховка) 
в кваліфікованих волейболісток 
(рис. 3), що, як наслідок, усклад-
нювало виконання другої передачі 
на удар і, відповідно, зменшувало 
шанси команди вдало завершити 
атаку. Різниця в співвідношенні 
другої передачі та прийому м’яча 
з подачі, після атаки й на страхов-

здійснити реєстрацію техніко-
тактичних дій волейболісток з 
урахуванням якості їх виконан-
ня [7] в кожній партії з наступ-
ним занесенням вихідних даних 
у протоколи, які в подальшому 
опрацьовувалися за допомогою 
методів математичної статисти-
ки. За допомогою часової шкали 
стандартної комп’ютерної про-
грами для перегляду відеофайлів 
фіксувалась тривалість активних 
фаз у процесі гри. Монітором 
серцевого ритму Polar RS800CX 
визначались параметри фізичних 
навантажень кваліфікованих во-
лейболісток у процесі змагальної 
діяльності. 

Комп’ютерна програма Polar 
ProTrainer 5 на основі аналізу да-
них, переданих монітором серце-
вого ритму Polar RS800CX, надає 
достатньо вичерпну інформацію 
щодо параметрів фізичних на-
вантажень спортсменів. Зокрема, 
як видно з рис. 1, частота серце-
вих скорочень (ЧСС) волейболіс-
ток упродовж гри в середньому 
становила 149 уд•хв-1, при цьо-
му максимальний показник ЧСС 
склав 176 уд•хв-1. Фізичні наван-
таження в процесі змагальної ді-
яльності за динамікою ЧСС на 
21 % характеризувалися макси-
мальною інтенсивністю, на 48 % 
– великою, на 21 % – середньою, 
на 9 % – малою. За фізіологічною 
спрямованістю змагальні наван-
таження переважно змішані ае-
робно-анаеробні (65,8 %). Обу-
мовлювалося це як специфікою 
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Рис. 2. Частка техніко-тактичних дій (%) у 
структурі змагальної діяльності кваліфікованих (а) 

і висококваліфікованих (б) волейболісток:

* брак – техніко-тактичні дії, які 
безпосередньо призвели до 
програшу очка або зриву атаки 
команди



95

ці (рис. 2) у кваліфікованих і ви-
сококваліфікованих спортсменок 
була незначною (р>0,05).

У цілому структура змагаль-
ної діяльності волейбольної ко-
манди визначається характером її 
гри (атакувальний, оборонний чи 
контратакувальний), відповідно 
до якого змінюється співвідно-
шення атакувальних (згідно з кла-
сифікацією, це: подача, нападаю-
чий удар, друга передача на удар) 
і захисних (прийом м’яча після по-
дачі й атаки, страховка, блокуван-
ня) техніко-тактичних дій.

Загалом показник браку біль-
шості техніко-тактичних дій 
кваліфікованих волейболісток 
перевищував результати досвід-
ченіших висококваліфікованих 
спортсменок (р<0,05). Виключен-
ня становило лише блокування 
м’яча – 10,8±1,4 % у висококва-
ліфікованих проти 6,7±1,1 % у 
кваліфікованих волейболісток 
(р<0,05). Однак варто відзначи-
ти більшу частку нереалізованих 
блокувань (м’яч не торкнувся 
блокувальників або після незнач-
ного торкання не змінив траєк-
торії та швидкості польоту) в 
кваліфікованих волейболісток 
(61,7±1,8 %), порівняно з висо-
кокваліфікованими (53,7±2,3 %).

Аналіз отриманих результатів 
дозволяє зробити висновок про 
необхідність внесення корективів 
у тренувальний процес волейбо-

лісток. Зокрема, малою є частка 
подач у структурі змагальної ді-
яльності волейболісток, порівняно 
з іншими техніко-тактичними ді-
ями, що свідчить про те, що пода-
ча залишається лише засобом вве-
дення м’яча в гру й не становить 
великої загрози для суперників, у 
той час, як сучасні дослідження 
[9] наголошують на її значному 
атакувальному потенціалі. З огля-
ду на це, доцільно підвищувати 
складність їх прийому суперником 
шляхом застосування силових по-
дач у стрибку. Крім того, особливу 
увагу під час тренувальних занять 
спортсменок нижчої кваліфікації 
потрібно звертати на вдоскона-
лення стабільності виконання по-
дач м’яча (виконується з власно-
го підкидання, тобто це єдиний 
технічний прийом у волейболі, 
який не передбачає взаємодію між 
партнерами та протидію з боку 
суперника), про що свідчить зна-
чний відсоток браку (19,1) при їх 
виконанні в умовах змагальної бо-
ротьби.

Найбільший серед усіх техні-
ко-тактичних дій відсоток браку 
при виконанні прийому м’яча 
(з подачі, після атаки, на стра-
ховці) й, як наслідок, невелика 
частка другої передачі на удар у 
структурі змагальної діяльності, 
з однієї сторони, а також, велика 
частка блокувань і, разом з тим, 
низький рівень їх реалізації, – з 

іншої, обумовлюють необхідність 
удосконалення всього арсеналу 
захисних техніко-тактичних дій у 
процесі підготовки спортсменок 
до головних змагань, вдале вико-
нання яких є початком розгортан-
ня успішної атаки своєї команди.

Висновки
1. Визначені параметри зма-

гальних навантажень волейбо-
лісток (21 % з максимальною і 
48 % з великою інтенсивністю, 
середньою ЧСС 149 уд•хв-1, енер-
гозатратами спортсменок 785 
ккал упродовж матчу тривалістю 
85 хв) свідчать про необхідність 
високого рівня функціональної 
підготовленості та спеціаль-
ної витривалості гравців, що 
обов’язково потрібно враховува-
ти при побудові тренувального 
процесу.

2. Структура змагальної ді-
яльності волейбольної команди 
визначається характером її гри 
(атакувальний, оборонний чи 
контратакувальний), відповідно 
до якого змінюється співвідно-
шення атакувальних і захисних 
техніко-тактичних дій.

3. Значний відсоток браку 
та мала частка в структурі зма-
гальної діяльності кваліфікова-
них волейболісток обумовлюють 
необхідність удосконалення від-
повідно стабільності та варіатив-
ності виконання подач. Як для 
висококваліфікованих, так і для 
кваліфікованих волейболісток у 
процесі підготовки доцільно особ-
ливу увагу звертати на вдоскона-
лення захисних техніко-тактич-
них дій, про що свідчить низький 
рівень реалізації блокувань і зна-
чний відсоток браку гри в захисті. 

Перспективи подальших до-
сліджень вбачаються у вивченні 
структури техніко-тактичних дій 
волейболісток різних амплуа в 
процесі змагальної діяльності, а 
також дослідженні динаміки ре-
зультативності техніко-тактичних 
дій волейболісток упродовж гри.
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