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Значимість тактичної підготовленості волейболістів  

різного рівня майстерності у їх ігровій діяльності
Артеменко Б.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Мета: встановити особливості роз-
витку тактичного мислення волей-
болістів різного рівня майстерності 
та значимість даної функції під час 
їх змагальної діяльності. Матері-
али і методи: в дослідженні взяли 
участь 28 гравці різних спортивних 
розрядів віком 17-34 роки.  Ви-
користана інтерактивна методи-
ка «Volleyball-Test». Результати: 
встановлено, що гравці рівня май-
стрів спорту мали показники на рівні 
64,22% – тактичне мислення у на-
паді та 59,46% – тактичне мислення 
у захисті. Відповідно – кандидати 
у майстри спорту (42,24% і 40,19% 
) та гравці Ι-ΙΙΙ розрядів (34,44% і 
28,89%). Виявлено залежність якос-
ті змагальної діяльності у гравців 
рівня майстрів спорту від тактично-
го мислення у нападі на рівні r = 0,66 
та у захисті  r = 0,54. У кандидатів в 
майстри спорту залежність якості 
змагальної діяльності та тактичного 
мислення у нападі r = 0,58. У гравців 
Ι-ΙΙΙ розрядів даних залежностей 
якості змагальної діяльності від так-
тичної підготовленості не виявлено. 
Висновки: встановлені особливості 
свідчать про розвиток тактичного 
мислення у спортивних іграх з на-
буттям ігрового досвіду гравців.

Артеменко Б.О. Значимость тактической 
подготовленности волейболистов раз-
ного уровня мастерства в их игровой 
деятельности. Цель: установить особен-
ности развития тактического мышления во-
лейболистов разного уровня мастерства и 
значимость функции при их соревнователь-
ной деятельности. Материал и методы: в 
исследовании приняли участие 28 игроки 
разных спортивных разрядов возрасте 17-34 
года. Использованы интерактивная методи-
ка «Volleyball – Test». Результаты: установ-
лено, что игроки уровня мастеров спорта 
имели показатели на уровне 64,22 % – так-
тическое мышление в нападении и 59,46 
% – тактическое мышление в защите. Соот-
ветственно – кандидаты в мастера спорта ( 
42,24 % и 40,19 % ) и игроки Ι – ΙΙΙ разрядов ( 
34,44 % и 28,89 % ). Выявлена зависимость 
качества соревновательной деятельности у 
игроков уровня мастеров спорта от тактиче-
ского мышления в нападении на уровне r = 
0,66 и в защите r = 0,54. У кандидатов в ма-
стера спорта зависимость качества сорев-
новательной деятельности и тактического 
мышления в нападении r = 0,58. У игроков Ι – 
ΙΙΙ разрядов данных зависимостей качества 
соревновательной деятельности от тактиче-
ской подготовленности не обнаружено. Вы-
воды: установлены особенности свидетель-
ствуют о развитии тактического мышления в 
спортивных играх с приобретением игрового 
опыта игроков.

Artemenko B.O. The significance 
of the tactical training of volleyball 
players of different skill levels in 
their play activities. Purpose: To 
determine the features of tactical 
thinking volleyball players of different 
skill levels and the importance of 
this function during their competitive 
activities. Material and methods: the 
study involved in 28 different sports 
categories players aged 17-34 years. 
Used interactive methods «Volleyball-
Test». Results: revealed that the level 
of masters of sports players had values 
at 64.22 % – tactical thinking in the 
attack, and 59.46 % – tactical thinking 
in defense. Accordingly – Candidate 
Master of Sports (42.24 % and 40.19 %) 
and players Ι-ΙΙΙ bits (34.44 % and 28.89 
%). The dependence of the quality of 
players in competitive activity level 
masters of sports of tactical thinking 
in the attack at r = 0,66, and to protect 
r = 0,54. As appointed a relationship 
as competitive activities and tactical 
thinking of attacking r = 0,58. The 
player Ι-ΙΙΙ bits of data dependencies as 
competitive activities of tactical training 
have been identified. Conclusions: The 
set features suggest the development 
of tactical thinking in sports games 
acquiring playing experience of the 
players.
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Вступ.1

У сучасному спорті найвищого рівня майстернос-
ті досягають тільки атлети, що наділені комплексом 
специфічних здібностей, особливе місце серед яких 
посідають психофізіологічні показники [1, 2, 4, 8, 9, 
16]. Для спортивних ігор це – уміння швидко зорієн-
туватися на майданчику та знайти адекватне ситуації 
результативне рішення. В той же час у науковій лі-
тературі досить широко представлені матеріали, що 
свідчать про вплив певних психофізіологічних та не-
йродинамічних функцій на успішність спортивної ді-
яльності. Так, в наукових роботах Ж. Л. Козіної [5], Г. 
В. Коробейнікова [6], Л. С. Фролової, І. Д. Глазиріна 
[15] відзначено, що оволодіння техніко-тактичними 
прийомами гри у спортивних іграх залежить від роз-
витку психофізіологічних функцій. Також, Л. С. Фро-
лова, І. Д. Глазирін, В. О. Супрунович [12] виділяють 
із когнітивного компоненту тактичне мислення як ба-
зовий елемент успішності ігрової діяльності у спор-
тивних іграх. 

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 
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свою чергу це накладає відбиток на розвиток та про-
яв певних психофізіологічних функцій. Також відо-
мо, що різновиди мислення мають одну фізіологічну 
основу [3, 7]. Але вирішення тактичних завдань різ-
ними спортсменами має певну специфіку із за різної 
активності мозку в процесі вирішення конкретних 
ігрових ситуацій [3, 17]. Це пояснюється індуктивною 
природою мислення та тісним її зв’язком з творчою 
обдарованістю і досвідом [3]. 

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 [10, 18, 19]. На сьогоднішній день, існують різ-
номанітні наукові підходи, що до вивчення розвитку 
мислення та його контролю у спортивних іграх. Для 
визначення та оцінки показаних психофізіологічних 
властивостей спортсменів існують запропоновані ме-
тодики, що не дають повної та достовірної інформації 
про розвиток мислення спортсменів-гравців у ігро-
вих ситуаціях [14]. Сучасне трактування тактичного 
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мислення у командних спортивних іграх зводиться до 
здібностей гравців швидко оцінювати та ефективно 
вирішувати ігрові ситуації при реалізації чисельних 
тактичних завдань команди [13]. Так як спортивні ігри 
висувають високі вимоги не тільки до фізичних і тех-
нічних умінь гравців, а і до рівня розвитку всіх проявів 
тактичної підготовленості [7, 20] це дає нам підстави 
для визначення значимості тактичної підготовленості 
волейболістів під час їх змагальної діяльності. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – за допомогою інтерактивної 

методики «Volleyball-Test» встановити особливості 
розвитку тактичного мислення волейболістів різного 
рівня майстерності та значимість даної функції під 
час їх змагальної діяльності.

Методи дослідження. Під час дослідження вико-
ристовувалися наступні наукові методи: аналіз, син-
тез, систематизація наукової і науково-методичної 
літератури, публікацій, комп’ютерне тестування пси-
хофізіологічних функцій.

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лися на базі СК «Сумихімпром» м. Суми, що явля-
ється учасником чемпіонату України серед команд 
суперліги та ВК «СумДу» м. Суми – волейбольної ко-
манди на базі сумського державного університету, що 
є представником чемпіонату України серед команд ви-
щої ліги. В дослідженні взяли участь 28 гравці різних 
спортивних розрядів від ΙΙΙ-го до майстрів спорту та у 

віковому аспекті від 17 до 34 років.  
Результати дослідження. 
Для визначення особливостей розвитку тактичної 

підготовленості волейболістів ми використовували 
комп’ютерну програму, що розроблена науковою гру-
пою Черкаського національного університету (Vol-
leyball-Test) та встановили, що з віком та набуттям 
ігрового досвіду рівень тактичного мислення волей-
болістів зростає (таблиця 1), тим самим ми підтверди-
ли вже існуючі дані стосовно проявів та становлення 
тактичного мислення у спортивних іграх [14, 15].

Отримані результати тактичної підготовленості 
волейболістів різного рівня майстерності свідчать про 
те що гравці рівня майстрів спорту мали показники на 
рівні 64,73% – тактичне мислення у нападі та 59,46% 
– тактичне мислення у захисті, що достовірно відріз-
нялися від аналогічних показників кандидатів у май-
стри спорту (42,24% і 38,19% ) та гравців Ι-ΙΙΙ розрядів 
(34,44% і 28,89%) відповідно (р<0,05), дану особли-
вість можна пояснити тим що майстри спорту пред-
ставляють як правило професійні команди чемпіонату 
України, в той час як решта гравців є представниками 
аматорських, студентських чи команд вищої ліги чем-
піонату України, де молодим гравцям не вистачає як 
ігрової практики так і сам рівень змагальної діяльнос-
ті залишається на значно нижчому рівні ніж у грав-
ців чемпіонату України серед команд суперліги. Дані 
особливості тактичної підготовленості виявилися не 
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Рис. 1. Залежність якості змагальної діяльності волейболістів різного рівня майстерності  
від тактичної підготовленості: 

А – тактичне мислення у нападі; В – тактичне мислення у захисті; С – майстри спорту;  
D – кандидати у майстри спорту; Е – гравці I-III розрядів, K – Коефіцієнт кореляції.

Таблиця 1
Рівень розвитку тактичного мислення волейболістів різного рівня майстерності

Розряд МС n (6) КМС n (8) Ι-ΙΙΙ розряди n (14)
Тактичне мислення у нападі, % 64,73* 42,24 34,44
Тактичне мислення у захисті, % 59,46* 38,19 28,89

Примітка: * – р < 0,05 достовірна різниця показників майстрів спорту та гравців нижчих спортивних розрядів.  
МС – майстри спорту; КМС – кандидати у майстри спорту; Ι-ΙΙΙ – гравці від першого до третього спортивного розряду.
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випадковими, адже після проведення нами кореляцій-
ного аналізу впливу даної функції гравців на якість їх 
змагальної діяльності, ми виявили залежність у грав-
ців рівня майстрів спорту від тактичного мислення у 
нападі на рівні [r = 0,66 (р<0,01)] та у захисті  [r = 
0,54 (р<0,02)], що звичайно свідчить про важливість 
даної функції для гравців та вимагає приділенню 
певної уваги засобам для розвитку тактичного 
мислення. В той же час у кандидатів в майстри спорту 
залежність якості змагальної діяльності та тактичної 
підготовленості була виявлена лише між тактичним 
мислення у нападі [r = 0,58 (р<0,02)], а у гравців Ι-ΙΙΙ 
розрядів даних залежностей якості змагальної діяль-
ності від тактичної підготовленості не виявлено, що 
можна пояснити відсутністю необхідного ігрового 
досвіду та залежності якості змагальної діяльності в 
більшій мірі від інших чинників, зокрема фізичного 
розвитку, фізичної, координаційної підготовленості та 
іншого (рис. 1.).

Висновки.
Підсумовуючи все вище зазначене ми можемо зро-

бити наступні висновки:
Встановлено, що гравці різних спортивних розря-

дів мають різні показники тактичної підготовленості. 
Так майстри спорту мали показники на рівні 64,22% 
– тактичне мислення у нападі та 59,46% – тактичне 
мислення у захисті, що достовірно відрізнялися від 
аналогічних показників кандидатів у майстри спорту 
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(42,24% і 38,19%) та гравців Ι-ΙΙΙ розрядів (34,44% і 
28,89%) відповідно (р<0,05).

 Проведений кореляційний аналіз показав значи-
мість тактичної підготовленості у професійних спор-
тивних іграх:
• майстри спорту – залежність якості змагальної ді-

яльності від тактичного мислення у нападі на рівні 
[r = 0,66 (р<0,01)] та у захисті  [r = 0,54 (р<0,02)];

• кандидати в майстри спорту – залежність якості 
змагальної діяльності від тактичного мислення у 
нападі на рівні [r = 0,58 (р<0,02)];

• гравці Ι-ΙΙΙ розрядів – залежність якості змагальної 
діяльності від тактичної підготовленості не 
виявлена.

Представлені в даній статті результати наукових 
пошуків підтверджують важливість у спортивних 
іграх тактичного мислення та дозволяють висловити 
думку про необхідність приділенню значно більшої 
уваги процесу тактичної підготовки у спортивних 
іграх з метою покращення якості змагальної діяльнос-
ті волейболістів з допомогою засобів інтерактивних 
технологій.

Перспектива подальших досліджень полягає у за-
стосуванні розробленої інтерактивної методики в про-
цесі тактичної підготовки у командах професійного 
рівня та ДЮСШ з метою підвищення тактичної під-
готовленості гравців і можливого покращення їх зма-
гальної діяльності відповідно.
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