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Introduction. At present, beach volley in the world is undergoing rapid growth. The founders of the game, athletes-

professionals from the United States are experiencing significant competition from players from Latin America and 
Europe, yielding to them. Since 1996, beach volleyball has been included in the Olympic Games program, which 
greatly increased its popularity worldwide, not just in the United States.

Given the specifics of the game: the team consists of two players, the games are held on open ground and so the 
game depends on many weather factors (sun, wind, temperature regime, loose soil), it can be noted that the level of 
athletic training and psychological stability are subject to significant requirements , which each player has to withstand.

Effective implementation of techniques and tactical interactions throughout the game is based on a high level of 
development of the motor skills of volleyball players.

Therefore, the issue of developing the leading physical qualities in the process of sports training in beach volleyball 
is relevant to the present and requires additional scientific support.

The purpose of the study: Identify and explore the leading physical qualities that have an impact on the outcome 
of competitive activities of beach volleyball athletes and their developmental aspects.

Material and methods: theoretical analysis of literary sources and generalization of information; statistical analy-
sis of video games, pedagogical observation of the actions of players, methods of mathematical statistics.

Results The article is devoted to the research of leading physical qualities in beach volleyball on the basis of the 
analysis of the effectiveness of the use of various types of innings, attacks in the attack, determining their effectiveness, 
reception and strikes in the attack, determining the level of their performance, as well as the quality of gear during the 
competitive activities of men's teams from the beach volleyball at the championship of Ukraine. The quantitative and 
qualitative indicators of various types of innings, attacks in the attack are given, the estimation of the stability of deliv-
eries, attacks, attacks as well as the main tendencies of athlete training in beach volleyball, ways to increase efficiency 
and improve competitive activities and beach volleyball development are presented.

Conclusions One of the main areas for improving the performance of the beach volleyball game at the present stage 
is to increase the quantitative and qualitative indicators of the performance of power leagues in a jump, strikes in an 
attack of a violent nature, which complicates the organization of the attacking actions of the rival, makes it impossible 
to predict the development of the attack and, due to this, increases Percentage of won tactical strikes of roundabout 
character. The leading physical qualities of athletes from beach volleyball are speed-strength qualities, including jump-
ing and agility. In view of the positive transfer of maximum power to speed-strength qualities, it can be argued that the 
basis of speed-strength abilities is the development of force, the basis of agility are the coordination ability, which is 
acutely acted as a result of acrobatic training combined with the implementation of technical elements of the game. The 
development of leading physical qualities is also facilitated by the use of special training devices for sports training.

Glossary: Ukrainian championship, beach volleyball, competitive activities, serve force strike in a jump, round-
about attack strike, attack strike, physical qualities, speed-strength abilities, and agility.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ
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Анотація
Вступ. На теперішній час стрімкого зростання зазнає пляжний волейбол на теренах всього світу. Засно-

вники гри – спортсмени-професіонали зі США зазнають значної конкуренції з боку гравців з Латинської 
Америки та Європи, поступаючись їм. З 1996 року пляжний волейбол включений до програми Олімпійських 
ігор, що значно підвищило його популярність в усьому світі, а не лише у США.

Зважаючи на специфіку гри: команда складається з двох гравців, ігри проходять на відкритих майданчи-
ках, і тому гра залежить від багатьох факторів погоди (сонце, вітер, температурний режим, сипкий ґрунт), 
тобто можна зазначити, що до рівня спортивної підготовки та психологічної стійкості висуваються значні 
вимоги, яким повинен протистояти кожен з гравців.

Основу спортивної підготовленості складають: фізична, технічна, тактична та психологічна складові. 
Від фізичної готовності багато в чому залежить рівень розвитку інших складових оптимальної спортивної 
форми атлета. Тому питання розвитку провідних фізичних якостей у процесі спортивного тренування в 
пляжному волейболі є актуальним і насьогодні потребує додаткового наукового супроводження.

Мета дослідження: виявити і дослідити провідні фізичні якості, які мають вплив на результат змагаль-
ної діяльності у спортсменів з пляжного волейболу та аспекти їх розвитку.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз літературних джерел та узагальнення інформації, статистичний 
аналіз ігор, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.

Результати. Стаття присвячена дослідженню провідних фізичних якостей у пляжному волейболі на 
основі аналізу результативності використання різних видів подач, ударів у нападі, визначення їх ефектив-
ності, прийомів подач та ударів у нападі, визначення рівня їх виконання, а також якості передач під час зма-
гальної діяльності чоловічих команд з пляжного волейболу на чемпіонаті України. Представлені кількісні та 
якісні показники виконання різних видів подач, ударів у нападі, дана оцінка стабільності виконання подач, 
ударів, атакувальних дій, визначені основні тенденції підготовки спортсменів у пляжному волейболі, шляхи 
підвищення ефективності і вдосконалення змагальної діяльності та розвитку пляжного волейболу.

Висновки. Одним з основних напрямів покращення результативності гри в пляжному волейболі на су-
часному етапі є підвищення кількісних та якісних показників виконання силових подач у стрибку, ударів у 
нападі силового характеру, що ускладнює організацію атакувальних дій суперника, унеможливлює певне 
прогнозування розвитку атакувальних дій і за рахунок цього, також підвищує відсоток виграних тактичних 
ударів обвідного характеру. Провідними фізичними якостями спортсменів з пляжного волейболу є швид-
кісно-силові і координаційні засоби. Ефективне виконання технічних прийомів і тактичних взаємодій упро-
довж усієї гри грунтовано на високому рівні розвитку рухових здібностей волейолістів. Розвитку провідних 
фізичних якостей також сприяє використання в спортивній підготовці спеціальних тренажерних пристроїв.

Ключові слова: чемпіонат України, пляжний волейбол, змагальна діяльність, силова подача у стрибку, 
атакувальні удари силового характеру, прийом удару у нападі, швидкісно-силові здібності, спритність. 

Аннотация
Введение. На данный момент пляжный волейбол стремительно развивается во всем мире. Основатели 

и родоначальники игры спортсмены-профессионалы из США испытывают значительную конкуренцию со 
стороны игроков из Латинской Америки и Европы, незначительно уступая им. С 1996 года пляжный волей-
бол включен в программу Олимпийских игр, что значительно повысило его популярность во всем мире, а 
не только в США.

Учитывая специфику игры: команда состоит из двух игроков, игры проходят на открытых площадках и 
потому игра зависит от множества факторов погоды (солнце, ветер, температурный режим, сыпучий грунт), 
– можно отметить, что к уровню спортивной подготовки и психологической устойчивости предъявляются вы-
сокие требования, которым должен противостоять каждый из игроков.

Основу спортивной підготовки составляют: физическая, техническая, тактическая и психологическая со-
ставляющие. От физической подготовленности во многом зависит уровень развития других составляющих 
оптимальной спортивной формы атлета. Поэтому вопросы развития ведучих физических качеств в процессе 
спортивной подготовки в пляжном волейболе актуальны до настоящего времени и требуют дополнительного 
научного сопровождения.

Цель исследования: исследовать ведущие специальные физические качества, которые оказывают влияние 
на результат соревновательной деятельности спортсменов в пляжном волейболе и актуальные аспекты их раз-
вития.

Материал и методы: теоретический анализ литературных источников и обобщение информации; стати-
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З цього часу провідні країни 
Європи та світу  приділяють ува-
гу розвитку цієї гри на своїх те-
ренах і на сьогодні час країни, які 
є фаворитами у класичному во-
лейболі, значно покращили свої 
позиції у пляжному волейболі і 
увійшли до складу лідерів, навіть 
посунувши з провідних позицій 
спортсменів зі США.

На теренах України пляжний 
волейбол також зазнає стрімкого 
зросту, маючи на увазі значні здо-
бутки у складі колишніх збірних з 
класичного волейболу спортсме-
нів з України, проте до провідних 
позицій на світовій арені україн-
ські атлети до теперішнього часу 
ще не дійшли.

Ті зміни, які останнім ча-
сом набула гра, є результатом 
об`єктивного процесу розвитку 
пляжного волейболу та наклада-
ють певний відбиток на процес 
спортивної підготовки спортс-
менів. (Maria Tili, George Giatsis, 
2011, Костюков, 2011, Костюков, 
В. Нирка, 2014, Christina Koch, 
Markus Tilp, 2009, Dimitrios 
Balasas, 2017).

Пляжний волейбол має свої 
особливості, обумовлені змагаль-

ною діяльністю, як і кожен склад-
но-координаційний вид спорту. 
(Галицька, 2016, Горчанюк, 2004, 
Дорошенко, 2013, Козіна, 2014, 
Костюков, 1996). 

Ефективність виконання як 
окремих елементів техніки гри під 
час проведення відповідальних 
змагань, так і результативність 
всієї гри, свідчать про рівень ігро-
вої підготовленості спортсменів 
у пляжному волейболі, їх конку-
рентоспроможність, та вплив на 
здобутки на міжнародній арені. 
Слабкі та сильні сторони як окре-
мого спортсмена, так і технічні 
недоліки у грі команд і недоліки 
різних сторін підготовленості 
атлетів можна виявити, викорис-
товуючи статистичну обробку 
даних змагальної діяльності та 
її аналіз. Враховуючи зазначене, 
можна зробити висновки: на які 
технічні складові та фізичні недо-
ліки необхідно направити підви-
щений вплив. (Нирка, Костюков, 
2014, Дорошенко, 2004, Шльон-
ська, Гамалій, 2013).

Все це має вплив на процеси 
планування та управління спор-
тивної підготовки провідних 
спортсменів з пляжного волей-

Вступ. Історичні передумо-
ви швидкого розвитку пляжного 
волейболу, як і сама гра, зароди-
лися в США. На теренах країн 
Європи та колишніх країн СНД 
після розпаду СРСР продовжу-
вав розвиватися традиційний во-
лейбол, тоді як в США пляжний 
волейбол зазнав стрімкого зрос-
тання та популярності в період 
з 60-х років минулого століття. 
Пік зростання популярності при-
пав на середину 90-х років, коли 
призові суми, кількість турнірів, 
кількість глядачів, увага засобів 
інформації збільшувалися скорі-
ше, ніж у будь-якому іншому виді 
спорту. За швидкістю збільшення 
призових сум пляжний волейбол 
випереджав навіть такі традицій-
ні види спорту для США, як теніс 
та гольф (Хемберг, Папагеоргіу, 
2004).

Це призвело до включення 
пляжного волейболу з 1996 року 
до програми Олімпійських ігор. 
Зважаючи на деяку ізольованість 
розвитку (лише у США), пляж-
ний волейбол у традиційному ро-
зумінні має деякі відмінності від 
класичного волейболу у техніці 
виконання окремих технічних дій.

стический анализ игр, педагогическое наблюдение, методы математической статистики.
Результаты. Статья посвящена исследованию ведущих специальных физических качеств в пляжном во-

лейболе на основе анализа результативности использования различных видов подач, нападающих ударов, 
определения их эффективности, приёмов подач и нападающих ударов, определения уровня их выполнения, 
а также качества передач во время соревновательной деятельности мужских команд по пляжному волейболу 
на чемпионате Украины. Представлены количественные и качественные показатели (в процентном соотноше-
нии) выполнения различных видов подач, нападающих ударов, дана оценка стабильности выполнения подач, 
ударов, как атакующих действий, приема подачи, как защитного действия. Определены основные тенденции 
подготовки пляжных волейболистов, определены пути повышения эффективности, совершенствования сорев-
новательной деятельности и развития пляжного волейбола.

Выводы. Одним из основных направлений улучшения результативности игры в пляжном волейболе на 
современном этапе является повышение количественных и качественных показателей выполнения подач в 
прыжке силового характера нападающих ударов силового характера, что усложняет организацию атакующих 
действий соперниками, исключает определенное прогнозирование развития атакующих действий и за счет 
этого также повышает процент выигранных тактических ударов обводящего характера. Ведущими физически-
ми качествами волейболистов являются скоростно-силовые и координационные способности. Эффективное 
выполнение технических приемов тактических взаимодействий на протяжении всей игры основано на высо-
ком уровне развития двиательных способностей волейболистов. Развитию ведущих физических качеств также 
способствует использование в спортивной подготовке специальных тренажерных устройств.

Ключевые слова: чемпионат Украины, пляжный волейбол, соревновательная деятельность, силовая по-
дача в прыжке, нападающий удар силового характера, прием подачи, скоростно-силовые качества, ловкость.
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болу. Спорт вищих досягнень 
висуває підвищені вимоги до 
підготовленості атлетів, що при-
зводить до постійного зростання 
обсягів та інтенсивності наванта-
жень тренувального та змагаль-
ного характеру (Платонов, 2015, 
Лисянський, Похоленчук та ін, 
2002, Тимошенко, 2016). Постій-
но удосконалюється змагальна 
діяльність, напрацьовуються нові 
тактичні схеми гри в спортивних 
іграх, зокрема і в пляжному во-
лейболі. (Горчанюк, 2004, Хем-
берг, Папагеоргіу, 2004,  Костю-
ков, Нирка, 2014, Гунченко, 2018).

Результати контролю різних 
сторін підготовленості спортс-
менів з пляжного волейболу до-
зволяють вносити корективи в 
тренувальний процес атлетів, що 
позитивно впливає на результа-
тивність та ефективність змагаль-
ної діяльності. (Соловей, Гунчен-
ко, 2018, Гунченко, 2019). Основу 
спортивної підготовленості скла-
дають: фізична, технічна, тактич-
на та психологічна складові. Від 
фізичної готовності багато в чому 
залежить рівень розвитку інших 
складових оптимальної спортив-
ної форми атлета. Тому питання 
розвитку провідних фізичних 
якостей у процесі спортивного 
тренування в пляжному волейбо-
лі є актуальним до теперішнього 
часу та потребує додаткового на-
укового супроводження.

Мета дослідження: дослідити 
провідні фізичні якості, які мають 
вплив на результат змагальної ді-
яльності у спортсменів з пляжно-
го волейболу та аспекти їх розви-
тку.

Матеріал і методи дослід-
ження: теоретичний аналіз літе-
ратурних джерел і узагальнення 
інформації, статистичний аналіз 
ігор, педагогічне спостереження, 
методи математичної статистики.

Учасники: 24 команди чоло-
віків з пляжного волейболу, які 
брали участь у двох турах регу-
лярного чемпіонату України. Вік 
гравців становив від 19 до 36 ро-
ків. Учасники турів надали згоду 

на педагогічне спостереження.
Процедура: Під час турів було 

здійснено відеозапис. Відеозапис 
проводився за допомогою відео-
камери Canon LEGRIA HF R88. 
В подальшому проводився аналіз 
отриманих відеозаписів і статис-
тична обробка отриманих резуль-
татів.

Статистичний аналіз: визна-
чення середньоарифметичних да-
них і відсоткового співвідношен-
ня. Загальна ефективність ударів 
у нападі визначалася як відношен-
ня числа виграних м`ячів плюс – 
залишених у грі, мінус – програ-
них, до загального числа ударів у 
нападі. Кількість ефективно при-
йнятих ударів, після яких органі-
зовувалися контратакувальні дії, 
при підрахунках не враховува-
лася. Показник ефективності ви-
граних м`ячів складався з відно-
шення числа виграних м`ячів до 
загального числа ударів у нападі.

Результати дослідження. Ме-
тою змагальної діяльності є отри-
мання спортивного результату. У 
пляжному волейболі спортивний 
результат визначається кількістю 
перемог над суперником і місцем 
у турнірній таблиці.

З метою дослідження провід-
них фізичних якостей, які мають 
вагомий вплив на результат зма-
гальної діяльності спортсменів 
з пляжного волейболу, в період з 
травня по червень 2018 року нами 
було проведено дослідження зма-
гальної діяльності, а саме – варі-
антів виконаних подач, ударів у 
нападі та їх прийомів, рівень та 
якість виконання передач, що за-
стосовуються під час змагань, їх 
ефективність, а також допущені 
помилки при їх виконанні.

Всього проаналізовано 20 ігор 
регулярного Чемпіонату України 
з пляжного волейболу серед чо-
ловічих команд (проаналізовано 
два тури у м. Херсон – 7 ігор та у 
м. Харків – 13 ігор).

У таблиці 1 наведено дані з 
виконаних подач силового харак-
теру та планеруючих, їх кількісні 
та якісні показники у відсотково-

му співвідношенні. Напівжирним 
шрифтом наведено відсотки від 
загальної кількості виконаних по-
дач, інші – від кількості того чи 
іншого виду подач. Спостерігає-
мо значну перевагу планеруючих 
подач над подачами силового ха-
рактеру, попри те, що ефектив-
ність останніх значно переважає 
якісні показники планеруючих 
подач. Стабільність виконання 
подач силового характеру стано-
вить значний резерв покращення 
результативності змагальної ді-
яльності в цілому.

У таблиці 2 наведено дані з 
кількості прийомів подач та уда-
рів у нападі із розподілом їх за 
рівнем виконання та зв`язком із 
якістю виконання  передачі у від-
сотковому співвідношенні. На-
півжирним шрифтом наведено 
відсотки від всіх виконаних при-
йомів, інші від того чи іншого рів-
ня виконання прийомів.

У таблиці 3 наведено дані 
кількісних та якісних показників 
ударів у нападі силового та так-
тичного характеру, їх загальна 
ефективність та ефективність ви-
граних м`ячів. Відсоткове співвід-
ношення надається аналогічно з 
іншими таблицями (напівжирним 
шрифтом наведено відсотки від 
загальної кількості ударів, інші, 
- від того чи іншого виду удару).

Аналізуючи зібрані дані мож-
на зазначити, що після виконан-
ня всіх подач 70,7% прийомів 
виконується на високому рівні, з 
яких 90% передач відмінної якос-
ті. 16,8% прийомів виконується 
на середньому рівні, з яких ще 
30,6% передач – відмінної якості. 
12,4% прийомів низької якості, 
з яких 2,3% передач – відмінної 
якості. Загалом 69,1% передач 
після всіх прийомів подачі були 
відмінної якості. З них виконано 
39,9% ударів у нападі силового 
характеру та 60,1% тактичних об-
відних ударів, в тому числі і спо-
собом «тичок».

Зважаючи на результативність 
виграних м`ячів на ударах у на-
паді силового характеру на рівні 
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чемпіонату України, яка нами ви-
явлена – 61,9%, можна зазначити, 
що із загальної кількості прийо-
мів подачі (1398),  69,1% (966) 
передач були якісними. Зі всіх 
передач виконано 385 ударів у на-
паді силового характеру, що скла-
ло 27,5% від загальної кількості 
прийомів та 238 ударів одразу з 
них виграні, що склало 17% від 
всіх виконаних прийомів подач. 
Спостерігаємо значне зниження 
кількісних та якісних показників 
виграних ударів у нападі силово-
го характеру в порівнянні із кіль-
кісними показниками з прийому 
подачі.

Аналогічні показники тактич-
них ударів склали: ефективність 
виграних м`ячів складає 42,1%. 
Кількість виконаних прийомів 
подачі та якісних передач із них ті 
ж самі. Зі всіх передач, за даними 
таблиці 3, виконано 60,1% так-
тичних ударів у нападі обвідного 
характеру. За даними таблиці 2, 
після 9% прийомів подач переда-
ча взагалі не виконувалася, тобто 
із загальної кількості прийомів 
було виконано 1272 передачі, що 
складає 91% від всіх прийомів. 
З них виконано 60,1% тактич-
них ударів обвідного характеру, в 

тому числі і способом «тичок», це 
склало 765 ударів. Це становить 
54,7% від всіх виконаних при-
йомів подачі. Зважаючи на по-
казники ефективності виграних 
ударів, кількість їх становить 322, 
що становить 23% від виконаних 
прийомів подачі.

Відзначаємо значну різницю 
загальної ефективності та ефек-
тивності виграних м`ячів між уда-
рами у нападі силового характеру 
та тактичними ударами. Тобто 
підвищення кількісних показни-
ків ударів у нападі силового ха-
рактеру значно підвищить загаль-
ну ефективність усіх ударів і при 
цьому ж підвищить ефективність 
ударів тактичного характеру. Ця 
тенденція нами виявлена в по-
передніх дослідженнях (Гунчен-
ко В.В., 2018).

Одним із основних технічних 
елементів, який має суттєвий 
вплив на підвищення ефектив-
ності всієї змагальної діяльності 
та не має залежності від вико-
наних попередніх технічних та 
тактичних дій, є подача силово-
го характеру у стрибку, і як нами 
вже зазначалося, майже третина 
всіх виконаних подач силового 
характеру виграються одразу або 

значно ускладнюють прийом, що 
дозволяє в більшості випадків 
провести організовані контрата-
кувальні дії. Тобто подача сило-
вого характеру є елементом дій у 
нападі, тоді як планеруюча подача 
залишається лише технічним еле-
ментом для введення м`яча у гру.

Виконання подачі силового 
характеру висуває підвищені ви-
моги до прояву таких фізичних 
якостей, як координація рухів, 
гнучкість, сила ( Проходовський, 
2002). Зважаючи на те, що подача 
виконується у стрибку, важливою 
якістю є стрибучість і спеціальна 
витривалість. Більшість команд 
на рівні чемпіонату України не 
мають рівня фізичної підготовки, 
достатнього для стабільного вико-
нання подачі силового характеру, 
що значно знижує ефективність 
їх змагальної діяльності. Певною 
мірою полегшує виконання подачі 
силового характеру у стрибку на-
явність значних антропометрич-
них даних, зокрема зросту. Це 
дозволяє спортсмену, майже не 
вистрибуючи, виконувати удар по 
м`ячу під час подачі на висоті від-
повідно висоти сітки, що забезпе-
чує можливість набуття траєкторії 
польоту м`яча зверху донизу, яка 

Таблиця 1
Показники виконаних подач спортсменами на чемпіонаті України з 

пляжного волейболу (середньо статистичні дані за 19 ігор)

Технічні прийоми Від загальної кількості, від 
силових (планеруючих) подач, %

Силові подачі, % 6,9
–невиконані подачі 33,6
– результативні 66,4
– з них: виграні очки на подачі 18,7
– ускладнення прийому м’яча 15,9
– не призвели до ускладнення прийому м’яча 31,8
Планеруючі подачі, % 93,1
– невиконані подачі 9,7
– результативні 90,3
– з них: виграні очки на подачі 7,6
– ускладнення прийому м’яча 6,4
– не призвели до ускладнення прийому м’яча 76,2
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значно скорочує час польоту та 
ускладнює прийом подачі.

Дискусія. За даними С. Хем-
берга (2004), в структурі зма-
гальної діяльності спортсменів з 
пляжного волейболу передача для 
удару у нападі посідає друге міс-
це з показником 20% від всіх тех-
нічних дій із м’ячем. На першому 
місці знаходяться атакувальні дії 
(удари) з показником 22%. На по-
дачу припадає 18,5% дій, прийом 
подачі складає 15,3%, блокуван-
ня – 13,8%, захисні дії – 9,3%. На 
імітацію атакувальних дій при-
падає 0,9%, імітацію блокування 
– 0,2% дій.

Зважаючи на факт, що в струк-
турі змагальної діяльності техніч-
ні дії пов`язані із вистрибуванням 
(атакувальні удари, блокування) 
складають 35,8% та у зв`язку із 
цим основною фізичною якістю 
яких, на думку Р.Я.  Проходовсько-
го (для нападаючих ударів є сила 
рук та ніг, яка має позитивний пе-
ренос на швидкісно-силові якості 
та для блокування – швидкість, 
яка є також складовою швидкісно-
силових якостей і лише на другому 
місці – сила рук та ніг) можна зро-
бити висновок, що швидкісно-си-
лові здібностей є основною в усіх 
елементах техніки, пов`язаних із 
необхідністю виконувати стриб-
ки. Тому можна стверджувати, 

що розвиток швидкісно-силових 
якостей є одним з пріоритетних 
напрямків роботи зі спеціальної 
фізичної підготовки спортсменів з 
пляжного волейболу.

Третє місце для зазначених 
елементів техніки гри Р.Я. Прохо-
довський відвів координаційним 
можливостям, які в свою чергу 
проявляються в повній мірі лише 
за умов достатнього розвитку си-
лових якостей спортсменів. Макси-
мальна сила має позитивний пере-
нос і на швидкісно-силові якості.

У двох технічних діях (подача 
та передача) Р.Я. Проходовський 
у своїх дослідженнях [14] визна-
чив пріоритетною фізичною якіс-
тю координаційні можливості, а 
під час прийому подачі визначив 
другою за значимістю. Зважаючи 
на думку В.М. Платонова [12], 
координаційні можливості про-
являються більшою частиною у 
заздалегідь визначених умовах 
структури руху, часових і сило-
вих параметрів рухів, у нашому 
випадку доцільніше говорити 
про фізичну якість – спритність, 
проявляється у заздалегідь не-
передбачуваних умовах (в умо-
вах активної протидії суперника, 
який постійно змінює швидкість 
польоту м`яча на подачі, її гли-
бину та напрямок, силу та напря-
мок ударів у нападі та інше, а та-

кож враховуючи вплив погодних 
умов, які накладають свій відби-
ток на траєкторію польоту м`яча). 
У двох випадках (прийом подачі 
та блокування) Р.Я. Проходов-
ський основною фізичною якістю 
визначив швидкість (пересувань), 
що також є складовою швидкіс-
но-силових якостей.

Проходовський Р.Я. у своїх 
дослідженнях визначав складо-
ві провідних фізичних якостей 
для подачі як технічного елемен-
ту, який виконується стоячи, що 
притаманно тій віковій категорії 
спортсменів   (16-17 років), серед 
яких проводилося дослідження. В 
нашому випадку, враховуючи ві-
кову категорію, умови проведен-
ня змагань, ефективність вико-
нання подач у стрибку та стоячи, 
доцільніше вважати виконання 
подачі у стрибку більш пріори-
тетним напрямком і способом ви-
конання подачі. В цьому випадку 
за структурою руху силова подача 
у стрибку дуже схожа на структу-
ру руху удару у нападі. Тому про-
відними фізичними якостями для 
силової подачі у стрибку є за ана-
логією: сила, яка визначає в кін-
цевому підсумку рівень швидкіс-
но-силових якостей (стрибучості) 
та координаційні можливості.

18,5% від усіх технічних дій 
припадає на виконання подачі. В 

Таблиця 2
Показники рівня виконання прийомів подач, прийомів ударів у нападі та якість передач 

спортсменів на чемпіонаті України з пляжного волейболу (виконані прийоми та передачі загалом)

Технічний прийом
Рівень виконання

% за якістю та рівнем виконання дії
% за дією

високий середній низький
Прийом подачі 70,7 16,8 12,4 65,4

Якість передачі: 
– відмінна
– середня
– низька

90
6,9
3,1

30,6
62,1
7,2

2,3
10,9
20,1

69,1
16,7
5,2

Прийом удару у нападі 56,6 26,5 16,9 34,6
Якість передачі: 
– відмінна
– середня
– низька

86,6
10
3,3

29,1
60,7
9,7

0,8
7,2
47,2

56,9
23

12,4
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ідеалі, її виконання задля підви-
щення ефективності змагальної 
діяльності повинно бути у стриб-
ку та силового характеру (лише за 
певних погодних умов, зокрема 
при сильному вітрі, це виявляєть-
ся не доцільним). Додаючи цей 
відсоток до даних з виконання 
атакувальних ударів та блокуван-
ня, отримуємо 54,3% технічних 
дій, які виконуються у стрибку.

Враховуючи зазначене мож-
на визначити, що найбільш прі-
оритетними фізичними якостя-
ми для пляжних волейболістів 
є спритність і швидкісно-силові 
якості. Спритність багато в чому 
залежить від усталеності вести-
булярних реакцій і вестибулярної 
стійкості, які тренуються на базі 
значної акробатичної підготовки. 
За даними Платонова В.М., мак-
симальна сила має позитивний 

перенос на розвиток швидкісно-
силових якостей. При наявності 
значного рівня визначених якос-
тей, зважаючи на постійні пере-
сування сипким ґрунтом, нас-
тупною якістю, що потребує до-
сконалого розвитку, є спеціальна 
витривалість (стрибкова, ігрова, 
силова).

Підсумовуючи вищевикла-
дене, – основними напрямками 
роботи зі спеціальної фізичної 
підготовки можна визначити 
роботу силової спрямованості 
основних груп м`язів, що задіяні 
у пляжному волейболі, зокрема 
це розгиначі стегна та гомілки, 
м`язи тулуба та рук. Задля цьо-
го спочатку проводиться фунда-
ментальна загальна силова під-
готовка, спрямована на розвиток 
сили за рахунок збільшення маси 
м`язів, проте в оптимальних 

складових, за рахунок виконання 
роботи на силових тренажерах 
концентричного та ексцентрич-
ного характеру. Надалі розвиток 
силових здібностей спрямову-
ється на розвиток міжм’язової та 
внутрішньом’язової координації 
(за рахунок вдосконалення іннер-
вації м`язів і включення до роботи 
найбільшої кількості м`язових во-
локон) і на розвиток максималь-
ної сили і відносної потужності 
скорочення основних груп м`язів. 
Робота виконується в ізотоніч-
ному режимі. В подальшому ро-
бота спрямовується на розвиток 
швидкості та окремий напрямок, 
– на розвиток швидкісно-силових 
якостей із використанням пліоме-
тричного методу.

Паралельно розвитку сили та 
швидкісно-силових якостей про-
водяться акробатичні вправи, які 
сприяють розвитку координацій-
них здібностей, а в поєднанні із 
виконанням технічних дій – сприт-
ності. Розвитку застосування в 
спортивній підготовці спеціальних 
тренажерних пристроїв, які вико-
ристовуються для відпрацювання 
окремих елементів техніки гри.

Висновки. Одним з основних 
напрямів покращення результа-
тивності гри в пляжному волей-
болі на сучасному етапі є під-
вищення кількісних та якісних 
показників виконання силових 
подач у стрибку, ударів у нападі 
силового характеру, що усклад-
нює організацію атакувальних 
дій суперника, унеможливлює 
певне прогнозування розвитку 
атакувальних дій і за рахунок 
цього також підвищує відсоток 
виграних тактичних ударів об-
відного характеру. Провідними 
фізичними якостями спортсменів 
з пляжного волейболу є швидкіс-
но-силові якості, зокрема стрибу-
чість і спритність. Зважаючи на 
позитивний переніс максимальної 
сили на швидкісно-силові якості, 
можна стверджувати, що осно-
вою швидкісно-силових здіб-
ностей є розвиток сили. Осно-
вою спритності є координацій-

Таблиця 3
Показники видів ударів у нападі виконаних 

спортсменами на чемпіонаті України з пляжного 
волейболу (середньостатистичні дані за 20 ігор)

Технічні прийоми
Від загальної кількості, 
від силових (обвідних) 

нападаючих, %
Силові атакувальні удари, 39,9
– хибні нападаючі удари 16,7
– результативні, з них: 83,3
–виграні очки з удару 61,9
– ускладнили прийом м’яча 7,3
– впевнено прийняті 14,1
Загальна ефективність силові (%) 52,6
Ефективність виграних м`ячів (%) 61,9
Обвідні атакувальні удари, к-сть 60,1
– хибні нападаючі удари 12,4
– результативні, з них: 87,6
–виграні очки на ударі 42,0
– ускладнили прийом м’яча 5,6
– впевнено прийняті 39,9
Загальна ефективність обвідні (%) 35,2
Ефективність виграних м`ячів (%) 42,1
Загалом виграно ударів 50
Загальна ефективність всі (%) 42,2
Ефективність виграних м`ячів (%) 50,0
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ні здібності, на які кардинально 
впливає акробатична підготовка у 
поєднанні із виконанням техніч-
них елементів гри. Розвитку про-
відних фізичних якостей також 
сприяє використання в спортив-

ній підготовці спеціальних трена-
жерних пристроїв.

Конфлікт інтересів: автори 
заявляють, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів.

Перспективою подальших 

досліджень є розробка експе-
риментальної методики розви-
тку провідних фізичних якостей 
спортсменів з пляжного волейбо-
лу на етапі підготовки до вищої 
спортивної майстерності.
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