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Анотація. На основі факторного аналізу визначено шість головних факторів в комплексній структурі 
підготовленості волейболісток високого класу: фізична підготовленість; відчуття часу - лідерство; сила кисті 
- стан дихальної системи; відтворення зусилля - швидкість; антропометричні показники; стан серцево-
судинної системи. Психофізіологічні показники займають важливе місце в загальній структурі 
підготовленості волейболісток високого класу, оскільки входять до кожного фактору і мають велику 
кількість взаємозв’язків з показниками фізичної підготовленості, станом серцево-судинної системи, 
психологічними показниками.  
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Вступ. 
В сучасному волейболі спостерігаються значні зміни [1,2,5,6]. У зв’язку із зміною правил гри 

збільшилась міцність нападаючих ударів, посилилась роль захисників задньої лінії, змінилась тактика гри як 
у нападі так і у захисті. Все це вимагає пошуку нових засобів та методів тренування, використання яких 
може якісно поліпшити навчально-тренувальний процес без підвищення обсягу та інтенсивності 
навантажень [7,8,10]. Одним із таких шляхів є індивідуалізація навчально-тренувального процесу [4,9] у 
волейболі з урахуванням психофізіологічних особливостей гравців, оскільки психофізіологічні показники 
відображують функціональний стан організму.  

Багато тренерів команд високого класу виховують спортсменок-волейболісток тільки з 
використанням вправ для розвитку швидкісно-силових здібностей [3,10], але для всебічного та продуктивно 
високого рівня майстерності також не менш важливий розвиток психофізіологічних якостей з опорою на 
індивідуальні особливості спортсменів. Особливо це важливо для виховання у них почуття часу, простору, 
визначення траєкторії та швидкості польоту м’яча при виконанні нападаючих ударів та при прийомі подачі. 
Підтримка команди своїми доведеними до автоматизму та високої майстерності діями може зіграти важливу 
роль для гри взагалі.  

Але на даний час автори, які займалися проблемами підготовки волейболісток [2,10], практично не 
приділяли уваги індивідуальній підготовці гравців, і тим більш, психофізіологічній підготовці. Для 
адекватної розробки даної проблеми перш за все необхідно визначити факторну структуру підготовленості 
волейболісток, особливості індивідуальної підготовленості та місце психофізіологічних показників в 
загальній та індивідуальній структурі підготовленості гравців [9]. Розробка даної проблеми є своєчасною і 
актуальною.  

Дослідження проведене відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного 
комітету України з питань фізичної культури й спорту на 2006-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п «Психологічні, 
педагогічні й медико-біологічні засоби відновлення працездатності в спортивних іграх» (№ 0106U011989) та 
по темі «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в окремих групах 
видів спорту».  

Формулювання мети роботи. 



Мета роботи – визначити місце психофізіологічних показників в командній та індивідуальній 
структурі підготовленості волейболісток високого класу. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, метод математичного аналізу технічних 
протоколювання ігор з волейболу, метод антропометрії методи педагогічного тестування, методи 
психофізіологічного тестування (вимір почуття часу, почуття простору, швидкості реакції); методи 
анкетування; методи математичної статистики (кореляційний, факторний аналіз). 

В дослідженні взяли участь 12 волейболісток команди вищої ліги України «Чарівниця». Дослідження 
проводилось наприкінці підготовчого періоду у жовтні 2007 року. 

Результати дослідження.  
Для визначення структури підготовленості волейболісток високого класу спочатку був проведений 

кореляційний аналіз широкого діапазону показників тестування. Всього було проаналізовано 22 показника, 
які включали результати з фізичної підготовленості, психофізіологічних особливостей, результатів 
анкетування для виявлення здатності до лідерства гравців та показники ефективності змагальної діяльності, 
яка визначалась за результатами технічного протоколювання ігор.  

Були виявлені достовірні коефіцієнти кореляції між стрибком у довжину та стрибком уверх (r=0,71, 
р<0,05), між стрибком уверх та зменшенням помилки вповільнення при відтворенні часу (r=0,38, р<0,05), 
ЧСС лежачи (r=-0,63, р<0,05), гнучкістю (r=0,68, р<0,05), якістю виконання вправи «з положення лежачи – в 
сід» (r=0,82, р<0,05), часом пересувань (r=-0,71, р<0,05), здатністю до лідерства (r=0,43, р<0,05), вагою тіла 
(r=-0,55, р<0,05) та ефективністю гри (r=0,43, р<0,05).  

Результат стрибка у довжину пов’язаний з помилкою при відтворюванні зусилля (r=0,47, р<0,05), 
гнучкістю (r=0,45, р<0,05), часом бігу на коротку відстань (r=-0,51, р<0,05), показником тесту «з положення 
лежачи – в сід» (r=0,76, р<0,05), часом пересувань (r=-0,63, р<0,05), вагою тіла (r=-0,47, р<0,05). 

Психофізіологічні тести на відчуття часу мають багато достовірних взаємозв’язків як з показниками 
фізичної підготовленості, так і з показниками стану серцево-судинної та дихальної системи (r=-0,93–0,88, 
р<0,05). Взаємозв’язки психофізіологічних показників з іншими показниками тестування свідчать головним 
чином про те, що у волейболісток високого класу рівень розвитку фізичних якостей позитивно пов’язаний з 
точністю відтворення проміжків часу, головним чином – із зменшенням помилки на вповільнення часу. 
Крім того, точність відтворення проміжків часу позитивно пов’язана із тестом а також – із здатністю до 
лідерства Ефективність гри у захисті позитивно пов’язана із стрибучістю (r=0,43, р<0,05), точністю 
відтворення проміжків часу (r=0,60, р<0,05) та точністю відтворення зусилля (r=-0,57, р<0,05). Крім того, 
ефективність гри у захисті пов’язана із гнучкістю (r=0,42, р<0,05), силовою спритністю (тест «із положення 
лежачи – в сід») (r=0,64, р<0,05), швидкістю захисних пересувань (r=-0,41, р<0,05), а також – із здатністю до 
лідерства (r=0,69, р<0,05), станом серцево-судинної та дихальної систем (тести на затримку дихання, (r=0,37, 
р<0,05)). Слід зазначити, що ефективність гри негативно пов’язана із ваго-зростовими показниками (r=-0,71, 
-0,73 р<0,05), що цілком зрозуміло, тому що на роль ліберо підбираються в основному гравці невеликого 
зросту і ваги. 

З отриманих даних можна зробити висновок, що показники фізичної підготовленістю позитивно 
пов’язані між собою, а також із точністю відтворення часу, ефективністю гри, станом серцево-судинної 
системи.  

Для узагальнення отриманих кореляційних взаємозв’язків та угрупування вимірюваних показників в 
окремі групи (фактори) на підставі кореляційної матриці був проведений факторний аналіз показників 
тестування волейболісток.  

У перший фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 22,83) (рис. 1) увійшли такі показники, як 
«стрибок уверх», тест «із положення лежачи – в сід», «стрибок у довжину», «гнучкість», «швидкість 
пересувань 94 м». За узагальненням цих показників перший фактор був названий «фізична підготовленість». 



Рис. 
1. Відсотковий внесок в загальну дисперсію головних факторів показників педагогічного та 

психофізіологічного тестування волейболісток високого класу 
 

У другий фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 17,33) увійшли такі показники, як 
«відчуття часу» з негативним коефіцієнтом кореляції, «помилка на прискорення часу» та «помилка на 
вповільнення часу» з позитивними коефіцієнтами кореляції та тест на лідера з позитивним коефіцієнтом 
кореляції. Поєднання цих показників в одному факторі свідчить про те, що здатність до лідерства пов’язана 
з психофізіологічними показниками, причому – із зменшенням помилки на вповільнення часу (r=0,876, 
р<0,05) (незважаючи на те, що коефіцієнт кореляції позитивний, ми говоримо про зменшення помилки, тому 
що дані значення аналізувалися із знаком «мінус») та із збільшенням помилки на прискорення часу. 
Отримані результати показують, що гравці, у яких виражена здатність до лідерства, більш схильні до 
прискорення відчуття часу або до точності його відтворення, але не до вповільнення. Другий фактор був 
названий «відчуття часу, лідерство».  

У третій фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 17,05) з позитивними коефіцієнтами 
кореляції увійшли такі показники, як динамометрія лівої і правої руки, затримка дихання на вдиху і на 
видиху. Тому третій фактор був названий «сила кисті, стан дихальної системи». 

У четвертий фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 15,41) увійшли показники відтворення 
зусилля і швидкості (часом виконання тесту) з протилежними коефіцієнтами кореляції. Це свідчить про те, 
що зменшення зусилля при відтворенні заданої величини пов’язане із зменшенням швидкісних якостей. 
Тому четвертий фактор був названий «відтворення зусилля, швидкість». 

У п’ятий фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 13,37) увійшли показники зросту і ваги з 
позитивними коефіцієнтами кореляції, ЧСС після присідань з позитивним коефіцієнтом кореляції та 
ефективності гри у захисті з негативним коефіцієнтом кореляції. Ці дані свідчать про те, що із збільшенням 
ваго-зростових показників зменшується силова витривалість та здатність до відновлення, а також – 
ефективність гри у захисті. Тому п’ятий фактор був названий «антропометричні показники». 

Шостий фактор (відсоток від загальної дисперсії дорівнює 8,59) (рис.1) склався з показників ЧСС 
стоячи та ЧСС лежачи і тому був названий «стан серцево-судинної системи». 

На рисунку 1 представлені відсоткові значення вкладу кожного фактору в загальну дисперсію з 
назвою кожного фактору. Діаграма наглядно показує, що найбільшу значимість в підготовці волейболісток 
високого класу займає фізична підготовленість. Але психофізіологічні та психологічні показники, такі, як 
відчуття часу та здатність до лідерства також грають значну роль в комплексній підготовці гравців. 

Для кожного гравця команди були визначені індивідуальні значення кожного фактору (табл. 1), і на 
підставі цих показників було надано рекомендації із індивідуальної підготовки гравців. В розроблених 
рекомендаціях упор робився на переважній розвиток ведучого фактору (60-70% тренувального часу) при 
поступовому розвитку інших факторів (40-30%). 
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Індивідуальні відсоткові значення головних факторів волейболісток високого класу 
Фактори 

№п/п Прізвище 
1 2 3 4 5 6 

1 В-а 10 90 100 20 50 70 
2 З-а 70 70 50 90 90 50 
3 Р-а 60 30 40 60 70 20 
4 Б-а 20 20 60 100 30 80 
5 П-к 40 100 20 70 80 30 
6 Т-і 50 40 10 10 20 100 
7 К-щ 100 80 30 40 60 40 
8 В-а 90 50 90 50 100 90 
9 К-а 80 60 80 80 10 60 
10 П-а 30 10 70 30 40 10 
 

Висновки.  
1. В комплексній структурі підготовленості волейболісток високого класу показники фізичної та 

функціональної підготовленості та психофізіологічні показники мають велику кількість кореляційних 
взаємозв’язків.  

2. Факторний аналіз показав наявність шести головних факторів комплексної підготовленості 
волейболісток, які були названі наступним чином: 

1. Фізична підготовленість 
2. Відчуття часу, лідерство 
3. Сила кисті, стан дихальної системи 
4. Відтворення зусилля, швидкість 
5. Антропометричні показники 
6. Стан серцево-судинної системи 

3. Психофізіологічні показники займають важливе місце в загальній структурі підготовленості 
волейболісток високого класу, оскільки входять до кожного фактору і мають велику кількість взаємозв’язків 
з показниками фізичної підготовленості, станом серцево-судинної системи, психологічними показниками.  

Отримані дані свідчать про те, що в начально-тренувальному процесі волейболісток високого класу 
слід приділяти увагу не тільки фізичній підготовці, але й розвитку психофізіологічних здібностей гравців. 

В перспективі подальших досліджень передбачається на підставі даної структури підготовленості 
розробка та обґрунтування методики індивідуальної підготовки гравців у волейболі. 
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