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Annotation
Introduction and purpose. Control is an integral part of the effective management of the training and competi-

tive activities of athletes. It was supposed that studying the structure and dynamics of the performance of techni-
cal and tactical actions by highly qualified outside hitters during the match will complement existing data on the 
features of competitive activity in women's volleyball and will allow for more focused management impacts in the 
process of training teams of different qualifications. The purpose of the research is to determine the features of the 
structure and dynamics of the effectiveness of technical and tactical actions of highly qualified female outside hitters 
of Super League of Ukraine in the process of competitive activity.

Material and methods. The research used methods of analysis of scientific literature, pedagogical observation, 
mathematical statistics. The competitive activity of 12 highly qualified female outside hitters of the Super League 
Championship of Ukraine was observed. They had the qualification of a candidate for the master of sports and the 
master of sports of Ukraine.

Results. The structure of the competitive activity of highly qualified female outside hitters is mostly comprised 
of the opposite components as a defense actions (33,1±3,5 %) and spikes (29,9±2,7 %). They are performed by play-
ers most effectively – 43,5±5,8 and 46,9±5,8 % respectively. During the game (up to the third set) there is a positive 
tendency of the attacking components of the game (serves and spikes) and the negative tendency of the defense 
components (blocks and defense actions).

Conclusions. Two equal parts of the structure of competitive activity of highly qualified female outside hitters 
contain the opposite components as defence actions and spikes. This shows the universality of the game of the out-
side hitters. Defence ations are the leading game component for the outside hitters. So, it is necessary to decrease 
the ratio of ineffective defensive actions, which are 31,9±6,6 %.

Key words: female volleyball players, technical and tactical action, efficiency, defense actions, spike, blocking.

Анотація
Вступ і мета. Контроль є невід’ємною складовою ефективного управління тренувальною та змагальною 

діяльністю спортсменів. Передбачалося, що вивчення структури та динаміки ефективності виконання тех-
ніко-тактичних дій висококваліфікованими догравальниками впродовж матчу доповнить наявні дані щодо 
особливостей змагальної діяльності в жіночому волейболі та дозволить здійснювати більш цілеспрямовані 
управлінські впливи в процесі підготовки команд різної кваліфікації. Мета дослідження – встановити особ-
ливості структури та динаміки ефективності виконання техніко-тактичних дій висококваліфікованими до-
гравальниками жіночої Суперліги України в процесі змагальної діяльності.
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Матеріал і методи. У дослідженні використовувалися методи аналізу наукової літератури, педагогічно-
го спостереження, математичної статистики. Дослідження передбачало педагогічне спостереження за зма-
гальною діяльністю 12 висококваліфікованих волейболісток учасників – Чемпіонату України серед жіночих 
команд Суперліги, які на майданчику виконували функцію догравальника, мали кваліфікацію кандидата в 
майстри спорту та майстра спорту України.

Результати. Структуру змагальної діяльності висококваліфікованих догравальників найбільше склада-
ють такі протилежні за змістом компоненти, як гра в захисті (33,1±3,5 %) і нападаючий удар (29,9±2,7 %), які 
й виконуються гравцями найефективніше –  43,5±5,8 і 46,9±5,8 % відповідно. Впродовж матчу (до третьої 
партії) спостерігається позитивна тенденція ефективності виконання атакувальних компонентів гри (подача 
і нападаючий удар) і негативна тенденція ефективності виконання захисних компонентів (блокування та гра 
в захисті).

Висновки. Порівняння структури змагальної діяльності догравальників показує, що дві практично одна-
кові частки (по третині від усіх техніко-тактичних дій) складають такі протилежні за змістом компоненти, 
як гра в захисті й нападаючий удар, що свідчить про їх універсальність гри на майданчику. Оскільки для 
догравальників саме гра в захисті є провідним ігровим компонентом, потребує зниження показника нефек-
тивних захисних дій (31,9±6,6%).

Ключові слова: волейболістки, техніко-тактична дія, ефективність, гра в захисті, нападаючий удар, бло-
кування.

Аннотация
Введение и цель. Контроль является неотъемлемой составляющей эффективного управления трениро-

вочной и соревновательной деятельностью спортсменов. Предполагалось, что изучение структуры и дина-
мики эффективности выполнения технико-тактических действий высококвалифицированными доигровщи-
ками в ходе матча дополнит имеющиеся данные об особенностях соревновательной деятельности в женском 
волейболе и позволит осуществлять более целенаправленные управленческие воздействия в процессе под-
готовки команд разной квалификации. Цель исследования – установить особенности структуры и динамики 
эффективности выполнения технико-тактических действий высококвалифицированными доигровщиками 
женской Суперлиги Украины в процессе соревновательной деятельности.

Материал и методы. В исследовании использовались методы анализа научной литературы, педагогиче-
ское наблюдение, математической статистики. Исследование предусматривало педагогическое наблюдение 
за соревновательной деятельностью 12 высококвалифицированных волейболисток-участников Чемпионата 
Украины среди женских команд Суперлиги, которые на площадке выполняли функцию доигровщика, имели 
квалификацию кандидата в мастера спорта и мастера спорта Украины.

Результаты. Структуру соревновательной деятельности высококвалифицированных доигровщи-
ков в наибольшей степени составляют такие противоположные по смыслу компоненты как игра в защи-
те (33,1±3,5%) и нападающий удар (29,9±2,7%), которые и выполняются игроками наиболее эффективно 
– 43,5±5,8 и 46,9±5,8% соответственно. В течение матча (до третей партии) наблюдается положительная 
тенденция эффективности выполнения атакующих компонентов игры (подача и нападающий удар) и не-
гативная тенденция эффективности выполнения защитных компонентов (блокирование и игра в защите).

Выводы. Сравнение структуры соревновательной деятельности доигровщиков показывает, что две прак-
тически одинаковые доли (по трети от всех технико-тактических действий) составляют такие противопо-
ложные по смыслу компоненты как игра в защите и нападающий удар, что свидетельствует об их универ-
сальности игры на площадке. Так как для доигровщиков именно игра в защите является ведущим игровым 
компонентом, требует снижения показателя неэффективных защитных действий (31,9±6,6%).

Ключевые слова: волейболистки, технико-тактическое действие, эффективность, игра в защите, напа-
дающий удар, блокирование.

Вступ. Контроль є 
невід’ємною складовою ефек-
тивного управління тренуваль-
ною та змагальною діяльністю 
спортсменів, адже дозволяє тре-
неру вчасно виявити відстаючі 

показники та внести відповідні 
корективи до параметрів трену-
вальних навантажень, тактики 
гри тощо (Bompa, Haff,  2009; 
Платонов, 2013; Костюкевич, 
2016). Доступність педагогічного 

контролю і, разом з тим, інформа-
тивність показників, отриманих 
з його допомогою, обумовлюють 
широке застосування саме цього 
виду контролю в процесі трену-
вальної та змагальної діяльності 

© Щепотіна Н., Вознюк Т., 
Поліщук В., 2019



105

№ 4. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

Дослідження виконано в рам-
ках «Зведеного плану науково-до-
слідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 
рр.» Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту 
за темою 2.4. «Теоретико-мето-
дичні основи індивідуалізації 
навчально-тренувального про-
цесу в ігрових видах спорту» 
(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).

Гіпотеза. Передбачалося, що 
вивчення структури та динаміки 
ефективності виконання техніко-
тактичних дій висококваліфікова-
ними догравальниками впродовж 
матчу доповнить наявні дані 
щодо особливостей змагальної ді-
яльності в жіночому волейболі та 
дозволить здійснювати більш ці-
леспрямовані управлінські впли-
ви в процесі підготовки команд 
різної кваліфікації.

Мета дослідження – встано-
вити особливості структури та 
динаміку ефективності виконан-
ня техніко-тактичних дій висо-
кокваліфікованими догравальни-
ками жіночої Суперліги України в 
процесі змагальної діяльності.

Матеріал і методи.
Учасники. Дослідження пе-

редбачало педагогічне спостере-
ження за змагальною діяльністю 
12 висококваліфікованих волей-
болісток, які на майданчику вико-
нували функцію догравальника, 
мали кваліфікацію кандидата в 
майстри спорту та майстра спор-
ту України.

Організація дослідження. 
Дослідження проводилося впро-
довж змагального періоду сезо-
ну 2017-2018 рр. і передбачало 

педагогічне спостереження та ві-
деозйомку офіційних ігор Чемпі-
онату України з волейболу серед 
жіночих команд Суперліги. Всьо-
го було проаналізовано 11 ігор у 
рамках регулярного Чемпіонату. 
Відеозйомку ми здійснювали за 
допомогою відеокамери «SONY» 
DCR SX 65 E. В процесі опрацю-
вання відзнятих відеоматеріалів 
ми здійснювали реєстрацію тех-
ніко-тактичних дій волейболіс-
ток на спеціально розроблених 
бланках з урахуванням якості їх 
виконання (Щепотіна, 2017). В 
подальшому вихідні дані опра-
цьовувалися за допомогою мето-
дів математичної статистики.

Статистичний аналіз. При 
математичній обробці результатів 
дослідження використовувалась 
описова статистика: визначалися 
середнє арифметичне (x̅), серед-
нє квадратичне відхилення (S), 
стандартна похибка середнього 
арифметичного (m). Математична 
обробка результатів дослідження 
проводилася з використанням 
програмних пакетів MS Exсel.

Результати. За результата-
ми педагогічного спостереження 
було встановлено, що структуру 
змагальної діяльності високо-
кваліфікованих догравальників 
у жіночій Суперлізі України в 
найбільшій мірі складає гра в за-
хисті – у середньому 33,1±3,5% 
за одну партію (рис. 1). Це обу-
мовлено тим, що гравці саме цьо-
го амплуа в першу чергу беруть 
участь у прийомі подачі разом з 
ліберо, в той час як інші гравці 
«виходять з прийому». Близьку 
за обсягом частку структури тех-
ніко-тактичних дій дограваль-
ників складає нападаючий удар 
– 29,9±2,7%. В меншому обсязі 
догравальники виконують блоку-
вання (20,9±2,5%), що поясню-
ється меншим обсягом атак з дру-
гої зони суперника, проти якого в 
четвертій зоні грає догравальник. 

У процесі реєстрації техніко-
тактичних дій волейболісток ми 
розглядали три рівні якості їх ви-
конання:

в ігрових видах спорту (Mitova, 
Sidorenko, 2015; Вознюк, Драчук, 
2016; Kostiukevych, Lazarenko, 
Shchepotina et al, 2019).

Для ефективної реалізації 
специфічного принципу єдності 
та взаємозв’язку структури зма-
гальної діяльності та структури 
підготовленості (В.М. Платонов, 
2013), тренер повинен володіти 
об’єктивною інформацією щодо 
особливостей змагальної діяльнос-
ті гравців волейбольної команди. 
З огляду на це, великий обсяг на-
укових робіт був присвячений до-
слідженню обсягу й ефективності 
техніко-тактичних дій волейболіс-
тів (Doroshenko, 2014; Shchepotina, 
2015; Стрельникова, Ляхова, 
2016), переважному застосуванню 
тих чи інших тактичних комбіна-
цій у грі (Шльонська, 2015; Imas, 
Borysova, Shlonska et al, 2017), за-
вантаженості ігрових зон у нападі 
або захисті (Strelnykova, Liakhova, 
2017; Oliinyk, Doroshenko, 2017), 
особ-ливостей енерговитрат грав-
ців упродовж матчу ( Woodruff, 
Meloche, 2013; Щепотіна, 2018) 
тощо.

Динамічний характер розвит-
ку волейболу на сучасному етапі 
диктує необхідність постійних 
змін і доповнень до правил, за-
стосування командами відповід-
них тактичних моделей гри тощо. 
В контексті вищезазначеного не 
можна назвати вичерпаними дані, 
які стосуються особливостей зма-
гальної діяльності висококваліфі-
кованих волейболісток. Зокрема, 
потребує подальшого вивчення 
структура та динаміка ефектив-
ності виконання техніко-тактич-
них дій волейболістками високої 
кваліфікації в процесі змагаль-
ної діяльності. На користь цього 
свідчить і той факт, що високо-
кваліфіковані спортсмени є іде-
альними моделями в своєму виді 
спорту (Byoung-Goo Ko, Ju-Hak 
Kim, 2005; В.М. Платонов, 2013). 
Отже, отримані результати мо-
жуть використовуватися в якості 
орієнтира в процесі відбору та 
підготовки талановитої молоді.

© Щепотіна Н., Вознюк Т., 
Поліщук В., 2019



106

№ 4. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

- «ефективно» –  техніко-так-
тична дія безпосередньо призве-
ла до виграшу розігрування або 
подальшого вдалого розгортання 
атаки своєї команди;

- «неефективно» –  техніко-
тактична дія безпосередньо при-
звела до програшу розігрування 
або зриву атаки своєї команди;

- «позитивно» –  техніко-так-
тична дія не нанесла тактичної 
загрози супернику, м’яч після її 
виконання залишився в грі.

З огляду на це, на рис. 2 відо-
бражено співвідношення ефек-
тивних і неефективних техніко-
тактичних дій висококваліфіко-
ваних догравальників жіночої Су-
перліги України – в середньому за 
одну партію. Аналіз рисунку до-
зволяє зауважити, що найрезуль-
тативніше догравальники вико-

нують нападаючі удари і захисні 
дії – 46,9±5,8 і 43,5±5,8% відпо-
відно. Тобто, найбільш ефективно 
догравальники виконують ті тех-
ніко-тактичні дії, які в найбіль-
шій мірі складають структуру їх 
змагальної діяльності відповідно 
амплуа.

Велика частка неефективних 
захисних дій (31,9±6,6 %) зага-
лом відповідає цьому показнику 
в загальнокомандному аспекті (Н. 
Щепотіна, 2018), однак потребує 
покращення, оскільки для до-
гравальників саме гра в захисті є 
провідним компонентом у грі.

Інформативним критерієм 
змагальної діяльності волейбо-
лісток є динаміка ефективнос-
ті виконання техніко-тактичних 
дій упродовж матчу (рис. 3). Що 
стосується атакувальних компо-

нентів гри (подача й нападаючий 
удар), догравальники демонстру-
ють позитивну динаміку з «пі-
ком» у третій партії (21,1 і 52,8% 
відповідно) і поступовим зни-
женням ефективності в четвертій 
(до 16,7 і 44,5%). Щодо захисних 
компонентів (блокування та гра 
в захисті – прийом подач і напа-
даючих ударів), то в третій партії 
спостерігається суттєве зниження 
ефективності виконання блоку-
вань до 34,7%, а гри в захисті – до 
31,3%. В четвертій партії ці по-
казники повертаються відповідно 
до рівня 44,2 і 42,5%. 

Дискусія. Показники висо-
кокваліфікованих спортсменів 
вважаються модельними в певно-
му виді спорту (В.М. Платонов, 
2013). З огляду на це, представ-
лені особливості структури і ди-
наміки ефективності виконання 
техніко-тактичних дій дограваль-
никами жіночої Суперліги Украї-
ни в процесі змагальної діяльнос-
ті здійснюють суттєвий внесок у 
розвиток теорії і методики під-
готовки юних і кваліфікованих 
волейболісток. Отримані дані мо-
жуть використовуватися тренера-
ми при розробці прогностичних 
моделей змагальної діяльності 
волейболісток, сприяти спортив-
ній орієнтації гравців.

Якщо порівнювати отримані 
результати з даними наших по-
передніх досліджень щодо струк-

Рис. 1. Частка техніко-тактичних дій у структурі змагальної 
діяльності висококваліфікованих догравальників у 
жіночому волейболі в середньому за одну партію, %:
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Рис. 2. Співвідношення техніко-тактичних дій висококваліфікованих волейболісток (амплуа – 
догравальник) з урахуванням якості їх виконання в середньому за одну партію, %:

1 – подача; 2 – гра в захисті; 3 – нападаючий удар (в т.ч. скидка, переведення); 4 – блокування; 
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тури техніко-тактичних дій висо-
кокваліфікованих діагональних 
гравців у жіночому волейболі (В. 
Костюкевич, Н. Щепотіна, В. По-
ліщук, 2019), то варто відзначити, 
що догравальники значно менше 
виконують блокувань і в більшій 
мірі грають у захисті, порівняно з 
діагональними гравцями. 

Порівняння структури зма-
гальної діяльності догравальни-
ків показує, що дві практично од-
накові частки (по третині від усіх 
техніко-тактичних дій) складають 
такі протилежні за змістом ком-
поненти, як: гра в захисті й напа-
даючий удар. Це підтверджує ре-
зультати попередніх досліджень 
(О.Л. Шльонської, 2015; Y. Imas, 
O. Borysova, O. Shlonska et al, 
2017) щодо універсальності гри 
на майданчику догравальників.

Аналіз отриманих результа-
тів дозволяє визначити деякі на-
прямки підвищення ефективності 
техніко-тактичних дій висококва-
ліфікованих волейболісток укра-
їнської Суперліги в процесі зма-
гальної діяльності:

- перед очною зустріччю 
необхідним є детальний аналіз 
моделей гри суперника в атаці та 
захисті з різними за потенціалом 
суперниками, що дозволить якіс-
но побудувати оборону та сплану-
вати моделі атакувальних дій;

- значний атакувальний потен-

ціал подач обумовлює необхід-
ність їх активного використання 
проти суперників;

- детальний аналіз статисти-
ки проведених матчів за матері-
алами DataProject (http://uvf-web.
dataproject.com/CompetitionHome.
aspx?ID=10) з метою роботи над 
власними помилками;

- розширення моделей можли-
вих комбінацій в атаці та постійне 
їх варіювання в процесі гри для 
виведення своїх нападників на 
атаку або без блоку, або проти не-
організованого блоку суперника.

Висновки.
1. Аналіз даних наукової лі-

тератури довів доцільність вико-
ристання педагогічного контролю 
змагальної діяльності в команд-
них ігрових видах спорту для під-
вищення ефективності управлін-
ня тренувальним процесом, що 
обумовлюється доступністю саме 
цього виду контролю й інформа-
тивністю показників, отриманих 
з його допомогою. Ретельно зі-
брані за допомогою педагогіч-
ного контролю дані щодо струк-
тури й ефективності змагальної 
діяльності висококваліфікованих 
волейболісток можуть слугувати 
орієнтирами при відборі обдаро-
ваної молоді, сприяти спортивній 
орієнтації гравців, використову-
ватися тренерами при розробці 
прогностичних моделей змагаль-

ної діяльності волейболісток.
2. За результатами педагогіч-

ного контролю змагальної діяль-
ності висококваліфікованих до-
гравальників жіночої Суперліги 
України було визначено структу-
ру техніко-тактичних дій спортс-
менок, співвідношення техні-
ко-тактичних дій з урахуванням 
якості їх виконання, динаміку 
ефективності виконання техніко-
тактичних дій упродовж гри. 

Аналіз отриманих даних за-
свідчив, що:

- структуру змагальної ді-
яльності висококваліфікованих 
догравальників найбільше скла-
дають такі протилежні за зміс-
том компоненти, як гра в захисті 
(33,1±3,5%) й нападаючий удар 
(29,9±2,7%), що свідчить про уні-
версальність гравців цього амп-
луа;

- найефективніше дограваль-
ники грають у захисті (43,5±5,8%) 
та виконують нападаючі удари 
(46,9±5,8%), які в найбільшій мірі 
складають структуру їх змагаль-
ної діяльності відповідно амплуа;

- ефективність виконання ата-
кувальних компонентів гри (пода-
ча і нападаючий удар) упродовж 
матчу характеризується позитив-
ною динамікою до третьої партії 
та зниженням їх ефективності в 
четвертій; щодо захисних компо-
нентів (блокування та гра в захис-

Рис. 3. Динаміка виконання ефективних техніко-тактичних дій висококваліфікованими 
волейболістками (амплуа догравальник) впродовж гри, %:
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ті), то до третьої партії динаміка 
негативна, натомість у четвертій 
партії ці показники повертаються 

до вихідного рівня.
Перспективи подальших до-

сліджень вбачаються в дослід-

женні особливостей змагальної 
діяльності волейболісток різних 
амплуа та кваліфікації.
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