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Особливості використання комбінаційних схем гри  
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Анотації:
Мета: Встановити особливості так-
тичної побудови ігрових дій у нападі 
та періодичність виконання силових 
та тактичних (плануючих) подач во-
лейболістів різного рівня майстер-
ності. Матеріал і методи: аналізу-
вались відео записи волейбольних 
матчів за участю найсильніших 
збірних команд світу: Бразилії, Росії, 
США, Куби, Італії, провідних волей-
больних команд чемпіонату Росії та 
України. Визначено особливості так-
тичної побудови гри. Результати: 
Встановлено, що зв’язуючі гравці 
найсильніших збірних та клубних 
команд світу використовують під час 
організації атаки більше різноманіт-
тя тактичних комбінацій. Так майже 
порівну застосовуються такі комбі-
нації: Взльот, Пайп та Зона (13,4%; 
12,6%; 11,5%). Українські зв’язуючі 
гравці віддають перевагу лише ком-
бінації  Взльот – 23%; Пайп – 2%; 
Зона – 2,5% відповідно. Розподіл по-
дач на плануючі та силові для укра-
їнських команд: 59,7% проти 40,3% 
та 27,5% проти 72,5% відповідно до 
найсильніших збірних команд світу. 
Висновки: Встановлені особливості 
тактичної побудови атакуючих дій 
свідчать про кращу техніко-тактичну 
підготовленість зв’язуючих гравців 
найсильніших команд світу і усієї ко-
манди. Також провідні команди світу 
значно частіше використовують си-
лові подачі, що свідчить про силовий 
характер світового волейболу. 

Артеменко Б.О. Особенности исполь-
зования комбинационных схем игры 
в нападении во время волейбольных 
матчей. Цель: Установить особенности 
тактического построения игровых действий 
в нападении и периодичность выполнения 
силовых и тактических ( планирующих ) 
подач волейболистов разного уровня мас-
терства. Материал и методы: анализиро-
вались видео записи волейбольных матчей 
с участием сильнейших сборных команд 
мира: Бразилии, России, США, Кубы, Ита-
лии, ведущих волейбольных команд чем-
пионата России и Украины. Определены 
особенности тактического построения игры. 
Результаты: Установлено, что связующие 
игроки сильнейших сборных и клубных ко-
манд мира используют при организации 
атаки больше разнообразия тактических 
комбинаций. Так почти поровну применяют-
ся следующие комбинации: Взлет, Пайп и 
Зона ( 13,4 %; 12,6 %; 11,5 %). Украинские 
связующие игроки предпочитают только 
комбинации Взлет – 23%; Пайп – 2%; Зона 
– 2,5 % соответственно. Распределение по-
дач на планирующие и силовые для укра-
инских команд: 59,7% против 40,3 % и 27,5 
% против 72,5 % соответственно сильней-
шим сборным командам мира. Выводы: 
Установлены особенности тактического 
построения атакующих действий свиде-
тельствуют о лучшей технико – тактичес-
кую подготовленность связующих игроков 
сильнейших команд мира и всей команды. 
Также ведущие команды мира значительно 
чаще используют силовые подачи, что сви-
детельствует о силовом характере мирово-
го волейбола.

Artemenko B.O. Features of use of 
combinational circuits play in attack 
during volleyball matches. Purpose: 
To characterize tactical formation 
game action in the attack and the 
frequency of execution of power and 
tactical (planning) innings volleyball 
players of different skill levels. Material 
and methods: The analyzed video 
recordings of volleyball matches with 
the strongest teams of the world: 
Brazil, Russia, USA, Cuba, Italy, 
the leading volleyball championship 
teams of Russia and Ukraine. The 
features of tactical formation game. 
Results: It was established that the 
binders players strongest teams and 
club teams in the world is used in the 
organization of attack more variety 
of tactical combinations. So almost 
equally, the following combinations: 
Rise, Pipe and Zone (13.4 % 12.6 % 
11.5%). Ukrainian binders players 
prefer only combinations Rise – 23%; 
Pipe – 2%; Zone – 2.5%, respectively. 
Distribution innings for planning and 
power for Ukrainian teams: 59.7 % 
versus 40.3% and 27.5 % versus 72.5 
%, respectively, the strongest national 
teams in the world. Conclusions: The 
features of tactical formation attack 
suggest the best technical – tactical 
training players tie the strongest teams 
in the world and the whole team. Also 
leading the team to the world is much 
more likely to use the power supply, 
which indicates the nature of the power 
of world volleyball.
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Вступ.1

Волейбол – вид спортивних ігор, що передбачає 
постійну діяльність кори великих півкуль головного 
мозку для обробки, аналізу та синтезу інформації, яка 
надходить до нього під час змагальної діяльності. В 
свою чергу це накладає відбиток на розвиток та прояв 
певних психофізіологічних функцій. Так посилаючись 
на дослідження Л.С. Фролової, І.Д. Глазиріна, 2008, 
які на матеріалах порівнянь проявів ігрового мислен-
ня гандболісток і не спортсменок та представниць 
інших видів спорту говорять про специфічний різно-
вид психофізіологічних функцій спортсменів-гравців, 
який може розвиватися тільки у процесі конкретної 
ігрової діяльності та має назву «ігрове мислення» або 
сукупність інтелектуальних операцій гравця, що до-
зволяє обрати найбільш ефективний і доцільний варі-
ант ігрових дій [6, 7, 8]. Також відомо, що різновиди 
мислення мають одну фізіологічну основу [2, 4]. Але 
вирішення тактичних завдань різними спортсменами 
має певну специфіку із за різної активності мозку в 
процесі вирішення конкретних ігрових ситуацій [2, 
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10]. Це пояснюється індуктивною природою мислен-
ня та тісним її зв’язком з творчою обдарованістю і до-
свідом [2]. Тому, враховуючи специфіку спортивних 
ігор, фахівці виділяють додатково тактичне та ігрове 
мислення [5, 9, 10]. 

Сучасний волейбол по мірі власного розвитку 
зазнав значних змін у правилах змагань, що в свою 
чергу спровокувало зміни та нововведення під час 
комплектації складу команд, навчанні і використанні 
технічних прийомів та вибору тактики ведення гри. 
На даний момент у літературних джерелах пред-
ставлена інформація щодо тактичного мислення у 
спортивних іграх не дає повних відповідей стосовно 
особливостей зв’язуючого гравця у волейболі. Досі 
залишається не розкритим питання вибору тактики 
ведення гри зв’язуючим та закономірностей у застосу-
ванні тактичних комбінацій під час гри та їх ефектив-
ності. Поряд з тим матеріали досліджень А.В. Беляєва 
[1] свідчать про те, що в сучасному волейболі вагоме 
місце відводиться подачі та прийому м’яча після по-
дач, що звичайно впливає не лише на вибір комбіна-
ційних дій, а і на їх ефективність. Все це дає підстави 
для аналізу волейбольних матчів з метою визначення 
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особливостей застосування зв’язуючими гравцями 
тактичних комбінацій у нападі під час волейбольних 
матчів, та особливостей чергування подач у сучасно-
му волейболі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – за результатами аналізу во-

лейбольних матчів чемпіонату України серед команд 
супер-ліги та найсильніших збірних команд світу і 
провідних чемпіонатів Європи встановити особли-
вості тактичної побудови ігрових дій волейболістів у 
нападі та періодичність виконання силових або так-
тичних (плануючих) подач.

Методи дослідження. Під час дослідження вико-
ристовувалися наступні наукові методи: аналіз, син-
тез, систематизація наукової і науково-методичної 
літератури, публікацій та аналіз відео записів волей-
больних ігор.

Результати дослідження. 
Із літературних джерел достеменно відомо, що у 

ігрових видах спорту гравці по різному вирішують за-
вдання однакової складності і в однакових ігрових си-
туаціях приймають різні рішення. Складність ситуації 
вибору, незалежно від того чи це стандартні тактичні  
схеми, чи нестандартні дії гравців, полягає у обмеже-
ності інформації із-за ліміту часу на її сприйняття та 
аналіз, а це означає, що тактичне мислення істотно 
залежить від сформованості його операційних компо-
нентів [3, 11-15].

Все це можна пояснити як стверджують науков-
ці: Ф. Джордж, 1963; М.П. Шестаков; І.Г. Шестаков, 
2001 [2, 10] різною активністю мозку в процесі вирі-
шення конкретних ігрових ситуацій. Тому нами було 
проаналізовано відео записи волейбольних матчів за 
участю найсильніших збірних команд світу: Бразилії, 
Росії, США, Куби, Італії, провідних волейбольних ко-
манд чемпіонату Росії: «Динамо» м. Москва, «Зеніт» 
м. Казань та України: «ІмпексагроСпорт Черкаси» 
м. Черкаси, Фаворит м. Лубни, «ВНАУ» м. Вінниця, 
«Локо-Експерс» м. Харків, «Кримсода» м. Краснопе-
рекопськ і встановлено певні особливості застосуван-
ня зв’язуючими гравцями комбінаційних дій у нападі, 
як після власного прийому так і після захисних дій 
(рисунки 1 та 2) і періодичність використання подач 
тактичного характеру або силових (потужних) подач 
(рисунок 3).

Проаналізувавши відео записи волейбольних ігор 
ми встановили, що закономірності використання ком-
бінаційних дій зв’язуючим у волейболі в великій мірі 
залежать від якості прийому але все ж для чемпіонату 
України основну атакуючу роль грає «діагональний» 
гравець, який нападає із 2-го та 1-го номерів – 33% в 
той час як у найсильніших командах світу «діагональ-
ний» гравець атакує лише 23,1% передач, що свідчить 
про більш рівний підбір гравців на різні ігрові позиції. 
Хоча дані показники кількості атак являються дуже 
високими і відводять «діагональному» гравцю осо-
бливу роль, що в свою чергу вимагає відповідної уваги 
при комплектації команди. 37% передач після власно-
го прийому у командах України «летить» в 4-й номер, 

ідентичні дані 37,5% передач маємо і у провідних ко-
мандах світу, що свідчить про особливу важливість 
приймаючих гравців у складі команд. Серед реалізації 
комбінаційних дій у нападі першим темпом у чемпі-
онаті України однозначну перевагу має – комбінація 
«Взльот» – 23%, тоді як інша комбінація – «Зона» 
грається лише у 2,5% атак на противагу  провідні ко-
манди світу майже порівну застосовують комбінації: 
«Взльот» – 13,4% та «Зона» – 11,5%,  що свідчить про 
надзвичайну складність комбінації «Зона», адже ви-
конується вона на відстані близько 3-х метрів і вима-
гає особливої технічної підготовленості зв’язуючого 
гравця, і тим самим говорить про недостатню техніч-
ну підготовленість зв’язуючих та нападаючих гравців 
та малий комбінаційний потенціал українських ко-
манд, адже серед великого різноманіття комбінацій у 
нападі використовується надзвичайно мала їх частка. 
В той же час комбінація «Пайп» взагалі після власно-
го прийому у командах чемпіонату України викорис-
товується лише у 2% атак, а провідні команди світу 
застосовують комбінацію «Пайп» – у 12,6% загальної 
кількості атак,  що свідчить про недостатню ефектив-
ність прийому в чемпіонаті України та більш високу 
техніко-тактичну підготовленість гравців у провідних 
командах світу. Атака зв’язуючого із другої переда-
чі використовується у команд чемпіонату України – 
2,5%, інші команди – 1,9%, це пояснюється відведен-
ням м’яча після прийому від сітки через складність 
подач. Аналізуючи комбінаційні дії  у нападі після 
гри в захисті (рисунок 2) команд чемпіонату України 
та провідних команд світу, можна стверджувати, що 
гра зводиться до «простих» – високих передач в 4-й 
номер 42% і 37,5% відповідно, нападникам другого 
темпу та в 2-1 номери 37% і 42,5% «діагональному» 
гравцю, що говорить про необхідність зв’язуючого не 
ризикувати при організації атаки, а просто виконати 
якісну передачу для нападаючого удару. Серед комбі-
наційних дій атак першим темпом особливої відмін-
ності ми не спостерігаємо в українських команд знову 
перевагу має комбінація «Взльот» 14%, проти – 10%, 
і знову ж таки комбінація «Зона» застосовується про-
відними командами світу частіше, а саме 4,5% проти 
1%, що свідчить про більший високий рівень тактич-
ної організації гри. Комбінація «Пайп» застосовується 
приблизно порівно 5% проти – 4,5%, що може свідчи-
ти більше про необхідність підключення гравця 6-го 
номеру до атакуючих дій після гри в захисті ніж про 
тактичне ускладнення гри зв’язуючим гравцем, а ата-
ки зв’язуючого гравця практично відсутні – 1 %.

Із аналізу літературних джерел посилаючись на 
А.В. Беляєва, 2000 [1] можна стверджувати, що в су-
часному волейболі вагоме місце відводиться подачі та 
прийому м’яча після подач, що звичайно впливає не 
лише на вибір комбінаційних дій, а і на їх ефектив-
ність. Тому після перегляду відео записів волейболь-
них матчів ми встановили, що розділення подач у су-
часному українському волейболі на силові та тактичні 
практично однакове, з невеликою переваго тактичних 
«плануючих» подач 59,7% проти 40,3% (рисунок 3), 
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Рис. 1. Кількісна характеристика застосування тактичних комбінацій у нападі  
волейболістами різного рівня майстерності після власного прийому 

Рис. 2. Кількісна характеристика застосування тактичних комбінацій у нападі  
волейболістами різного рівня майстерності після гри в захисті

UA – Українські команди; AT – Іноземні команди;  
pass zone 4 – Передача в 4 номер; 
pass zone 2-1 – Передача в 2-1 номер;  
combination «Pipe» – Комбінація «Пайп»;  
attack first tempo – «Rise» – Атака першим темпом – «Взльот»;  
attack first tempo – «Zone» – Атака першим темпом «Зона»;  
Attack setter second pass – Атака зв’язуючого із другої передачі.
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тоді як найсильніші команди світу набагато частіше 
використовують силові подачі 72,5 %, проти 27,5% – 
плануючих (тактичних) подач.

Дані, що представлені на рисунку 3 свідчать про 
те що в українських волейбольних командах для ви-
конання силових, потужних подач є як правило два 
гравці, інколи зустрічається три, рідше один гравець 
із стабільною, потужною, силовою подачею. Решта 
гравців команди, як правило виконують тактичну по-
дачу, намагаючись не допускати помилок на подачі, 
тим самим даючи можливість гравцям які виконують 
силові подачі ризикувати. Особливістю такого розпо-
ділу подач є те що набір очок командою як правило 
відбувається на силових подачах, а на тактичних ко-
манди частіше за все просто обмінюються атаками, 
тоді як провідні команди світу дозволяють собі ризик 
на подачі використовуючи силову, потужну подачу 
майже всіма гравцями команди, за виключенням лише 
у відповідальних епізодах кінцівок матчів та на роз-
суд гравця опираючись на власний фізичний та емо-
ційний стан під час гри, що може свідчити про більш 
високий рівень спортивної майстерності гравців про-
відних команд світу.

Також опираючись на дані, що представлені на 
рисунках 1, 2 та 3 можна стверджувати, що рівень 
техніко-тактичної підготовленості гравців чемпіонату 
України в порівнянні із провідними командами світу 
знаходиться на дещо нижчому рівні і вимагає пере-
гляду нинішніх установлених підходів  українських 
тренерів до організації власне процесу спортивного 
удосконалення волейболістів опираючись не лише на 
власний досвід, а на матеріали наукових досліджень 
та досвід тренерів, що працюють за межами України.

Висновки.
Проаналізовані у статті комбінаційні особливості 

тактики гри зв’язуючими гравцями свідчать про те 
що у чемпіонаті України: як після прийому так і після 
захисту основне навантаження несе «діагональний» 
гравець, який атакую із 2 та 1 номерів, потім нападни-
ки другого темпу із 4-го номеру. Серед комбінаційно-
го різноманіття комбінацій першим темпом провідну 
роль відіграє комбінація «Взльот», яка використову-
ється частіше інших як після прийому так і після дій 
у захисті. 

Найсильніші команди світу мають більш широкий 
діапазон вибору ігрових комбінацій у нападі, порів-
няно із командами чемпіонату України, так частіше 
застосовуються такі комбінації: як «Пайп» та «Зона», 
що свідчить про більш високу техніко-тактичну підго-
товленість не лише зв’язуючих, а і нападаючих гравців.

Встановлено, що розподіл подач на силові та так-
тичні в українських командах  майже однаковий із 
невеликою переваго тактичних «плануючих» подач 
59,7% проти 40,3%, тоді як найсильніші команди світу 
набагато частіше використовують силові подачі 72,5 
%, проти 27,5% – плануючих (тактичних) подач, що 
свідчить про необхідність відведення силовій подачі 
особливої уваги, як у тренувальному процесі так і у 
ігровій діяльності.

Перспектива подальших досліджень полягає у 
з’ясуванні індивідуальних особливостей (тактичної 
підготовленості) зв’язуючих гравців під час вибору 
комбінаційних схем гри для різних ігрових ситуацій 
та вплив даного вибору на якість та ефективність ком-
бінаційних дій для команди як в ігрових епізодах так і 
в цілому у волейбольному матчі. 

 

UA - 40,3 

AT - 72,5

UA - 59,7

AT - 27,5

Power (jumping) serve, %

Tactical (planned) serve,  % 

Рис. 3. Кількісна характеристика застосування різновидів подач волейболістами різного рівня 
майстерності під час гри

UA – Українські команди; 
AT – Іноземні команди; 
Power (jumping) serve – 
Силова (у стрибку)  
подача;  
Tactical (planned) serve 
– Тактична (плануюча) 
подача.
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