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Анотації: 
Стаття присвячена розгляду 

проблемних питань моделювання 

та побудови моделей змагальної 

діяльності кваліфікованими 

спортсменами у волейболі на основі 

визначення ефективності техніко-

тактичних дій у різних зонах 

ігрового майданчика. Показано,  

що в процесі формування моделі 

значущим є експертний відбір 

показників, які є її складовими. 

Наголошено, що визначення 

модельних характеристик стосовно 

ефективності техніко-тактичних  

дій у різних зонах майданчика 

є провідним компонентом 

для оптимізації інших чинників 

управління підготовкою 

спортсменів: планування,  

контролю, корекції та ін. 

 

The article is devoted  

to the consideration of problem issues 

of modeling and construction  

of competitive activities by qualified 

athletes in volleyball on the basis  

of determining the effectiveness  

of technical and tactical actions  

in different areas of the playground.  

It is shown that in the process  

of formation of the model, the expert 

selection of indicators that are its 

components is significant.  

It is emphasized that determination  

of model characteristics concerning  

the effectiveness of technical  

and tactical actions in different areas  

of the site is a leading component  

for optimization of other factors  

of management of training of athletes: 

planning, control, correction, etc. 

 

Статья посвящена рассмотрению 

проблемных вопросов моделирования 

и построения моделей соревновательной 

деятельности квалифицированными 

спортсменами в волейболе на основе 

определения эффективности технико-

тактических действий в различных зонах 

игровой площадки. Показано,  

что в процессе формирования модели 

значимым является экспертный отбор 

показателей, которые являются 

ее составляющими. Отмечено,  

что определение модельных 

характеристик относительно 

эффективности технико-тактических 

действий в различных зонах площадки 

является ведущим компонентом для 

оптимизации других факторов 

управления подготовкой спортсменов: 

планирования, контроля, коррекции и др. 
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волейбол, моделювання, модель, 

кваліфікація, змагання, процес, амп-
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями дослідження. Український волейбол має визначні традиції з підго-

товки кваліфікованих і висококваліфікованих спортсменів. Імена Олімпійських чемпіонів Юрія 

Пояркова, Віктора Михальчука, Федіра Лащонова, Станіслава Люгайла та інших добре відомі 

світовій волейбольній спільноті. На жаль, за останні роки розвиток українського волейболу де-

монструє негативну динаміку: падають показники популярності та масовості на аматорському 
та дитячо-юнацькому рівнях, істотно знижується рівень спортивної майстерності гравців у на-

ціональному чемпіонаті. Внаслідок, цього, за період з 1992 року по теперішній час волейболіс-

ти національної збірної команди України лише епізодично потрапляли до фінальних частин 

офіційних міжнародних змагань. 
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Одним із практичних шляхів подолання цієї проблемної ситуації є вдосконалення спортив-

ної майстерності кваліфікованих волейболістів, що призведе до підвищення конкуренції на рів-
ні національного чемпіонату, зростання інтересу вболівальників і збільшення кількості юних 

спортсменів. На нашу думку, саме техніко-тактичні дії у волейболі є стрижнем, який може іс-

тотно покращити наявну проблемну ситуацію. На окрему увагу заслуговує застосування мето-

дів моделювання в процесі вдосконалення техніко-тактичних дій у тренувальному та змагаль-

ному процесах кваліфікованих волейболістів. Провідними українськими науковцями С.С. Єр-
маковим, М.О. Носко, В.М. Костюкевичем та іншими [2, 3, 6], що розробляють цю проблемати-

ку неодноразово наголошено, що саме моделювання є одним з найбільш ефективних чинників 

управління підготовкою кваліфікованих спортсменів. Саме тому, дослідження стосовно моде-

лювання техніко-тактичних дій у тренувальному і змагальному процесах кваліфікованих волей-
болістів є актуальною проблемою сучасної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. 

Експериментальні дослідження проведено згідно з планом науково-дослідної роботи ка-

федри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізько-

го державного медичного університету за темою «Оптимізація фізичного стану студентів засо-

бами фізичного виховання та спорту в умовах медичного вищого навчального закладу». Тема-
тика роботи відповідає тематиці Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної 

культури і спорту на 2016-2020 рр. Міністерства молоді та спорту України за темою «Теорети-

ко-методичні основи програмування і моделювання підготовки спортсменів різної кваліфіка-

ції» (номер державної реєстрації 0116U005299). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми й на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проблематика вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих волейболістів 

із застосуванням методів моделювання не є абсолютно новою в науковій і методичній літерату-

рі. На рівні загальної теорії спорту використання методів моделювання в практиці багаторічної 
підготовки кваліфікованих спортсменів розглянуто в дослідженнях В.М. Платонова (2015) [4, 

5]. Автор розглядає моделювання як компонент системи управління підготовкою спортсменів, 

що має наступні напрями практичного застосування в тренувальному процесі: формування мо-

делей змагальної діяльності; формування моделей підготовленості; формування морфофунк-

ціональних моделей; моделювання змагальної діяльності та підготовленості залежно від індиві-
дуальних особливостей спортсменів. Наголошено, на необхідності експертного визначення мо-

дельних характеристик або показників і особливостях побудови моделей – в процесі моделю-

вання слід уникати застосування модельних показників, які частково або повністю дублюють 

один одного, що призводить до невідповідності моделі вхідним параметрам і робить її неефек-

тивною в практичному застосуванні.  

Стосовно командних спортивних ігор моделювання в системі багаторічної підготовки ква-

ліфікованих спортсменів детально розглянуто в роботах В.М. Костюкевича (2014; 2016) [2, 3]. 

Зокрема наголошено, що в процесі застосування модельно-цільового підходу використовується 

низка операцій, а саме: 
- прогнозування спортивних результатів (зайняте місце та досягнення модельних показни-

ків змагальної діяльності); 

- реалізація мети прогнозування з вибором визначеного методологічного принципу побудо-

ви тренувального процесу;  
- побудова базових моделей висококваліфікованих спортсменів, що відображують морфо-

функціональні рівні, а також, рівні підготовленості та змагальної діяльності спортсменів з ура-

хуванням особливостей амплуа; 

- розробка моделей тренувальних програм для етапів і періодів підготовки;  

- планування тренувального процесу на основі моделювання (з використанням моделей 
тренувальних програм для кожного етапу підготовки);  
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- реалізація плану тренувального процесу та корекція управлінських впливів (безпосереднє 

управління тренувальним процесом з корекцією відносно застосування модельних комплексів 
розминки, тренувальних завдань і програм); 

- поетапне порівняння показників підготовленості та змагальної діяльності гравців з мо-

дельними на кожному з етапів макроциклу; 

- порівняння показників підготовленості та змагальної діяльності окремих гравців і коман-

ди в цілому з прогнозними модельними показниками; 
Автор констатує, що в процесі педагогічного аналізу вищенаведених операцій можна зро-

бити узагальнення стосовно того, що побудова тренувального процесу з використанням мо-

дельно-цільового підходу дозволяє цілеспрямовано здійснювати підготовку гравців у макро-

циклі та його структурних утвореннях (мезо- і мікроциклах). До основних особливостей роз-
робленого підходу належать закономірності поступового підвищення рівня спортивної майс-

терності та варіативність процесів адаптації організму спортсменів до тренувальних і змагаль-

них навантажень залежно від календаря змагань. Це твердження узгоджується з даними багато-

річних досліджень Ю.М. Шкребтія (2005) [6] на матеріалі висококваліфікованих спортсменів. 

На значущу роль моделювання техніко-тактичних дій у тренувальному та змагальному 
процесах кваліфікованих спортсменів у волейболі наголошено в експериментальних дослі-

дженнях Н.В. Зінченко, В.В. Паєвського (2017) [1], О.Л. Шльонської (2015) [7], Н.Ю. Щепоті-

ної (2015) [8].  

В дослідженні M. Milić et al. (2017) [10] зазначено, що в процесі визначення модельних по-
казників техніко-тактичних дій у змагальному процесі кваліфікованих волейболістів значу-

щість мають антропометричні та морфофункціональні показники гравців, які, також детермі-

нують ефективність їх змагальної діяльності в офіційних змаганнях національного та міжна-

родного рівнів.  

З точки зору моделювання тактичних взаємодій кваліфікованих спортсменів у волейболі 
розроблено моделі тактичної підготовленості, які викладено в дослідженні J. Afonso et al. (2012) 

[9]. Це свідчить про широке використання методів моделювання в процесі багаторічної підго-

товки кваліфікованих волейболістів. 

Узагальнення викладених у науково-методичній літературі результатів експериментальних 

досліджень і методичних підходів дозволяє констатувати, що незважаючи на високий рівень 
вивчення і застосування методів моделювання техніко-тактичних дій у тренувальному та зма-

гальному процесах кваліфікованих волейболістів остаточно невирішеними залишаються питан-

ня, що стосуються визначення та відбору показників, що є складовими в процесі побудови мо-

делей техніко-тактичних дій.  

Формулювання мети статті – визначення компонентів моделювання техніко-тактичних 

дій кваліфікованих волейболістів відповідно до зон майданчика. 

Контингент дослідження – 15 волейболістів збірної команди Запорізького державного ме-

дичного університету, що брали участь у змаганнях чемпіонату Запорізької області серед ви-

щих навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації. Кваліфікація спортсменів: 3 кандидати в май-
стри спорту України, 10 спортсменів 1 розряду, 2 спортсмени 2 розряду. 

У результаті проведення аналізу змагальної діяльності визначено зони майданчика, в яких 

відбувались техніко-тактичні дії, що призвели до виграшу очка або до відповідних помилок су-

перників.  
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури і мере-

жі «Internet»; педагогічні спостереження; аналіз показників змагальної діяльності; методи мате-

матичної статистики (% – відсоткове значення показників; х  – середнє арифметичне значення 
показників; m – стандартна помилка середнього; S – середнє квадратичне відхилення). 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз техніко-тактичних дій кваліфікованих 
волейболістів збірної команди Запорізького державного медичного університету в чемпіонаті 
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Запорізької області серед команд вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації проведено 

на основі аналізу показників змагальної діяльності в 10 партіях. Отримані результати представ-
лено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результативність атакувальних техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів 

у партіях відповідно до зон майданчика, n=10 

Зони атакувальних ТТД 
Показники результативності 

min, n1 max, n1 діапазони, n1 ( х m) S 

Зона 1 0 3 0 – 3 1,1  0,31 0,99 

Зона 2 2 5 2 – 5 3,5 0,31 0,97 

Зона 3 2 5 2 – 5 3,4 0,27 0,84 

Зона 4 4 8 4 – 8 4,9 0,41 1,29 

Зона 5 0 3 0 – 3 1,3 0,3 0,95 

Зона 6 0 2 0 – 2 0,8 0,25 0,79 

Виграш подачі 0 3 0 – 3 1,4 0,31 0,97 

Помилки суперників 3 6 3 – 6 4,8 0,36 1,14 

Блок, зона 2 0 3 0 – 3 1,2 0,29 0,92 

Блок, зона 3 0 2 0 – 2 0,4 0,22 0,7 

Блок, зона 4 0 2 0 – 2 0,8 0,25 0,79 

Примітки: min – мінімальні значення; max – максимальні значення; n – кількість гравців; n1 – значення 

показників; х  – середнє арифметичне значення; m – стандартна помилка середнього; S – середнє квадра-
тичне відхилення 

Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів дозволяє констату-

вати, що найбільші показники атакувальних техніко-тактичних дій зафіксовано в зонах «2», «3» 

і «4» – 3,5 0,31; 3,4 0,27 і 4,9 0,41 відповідно. При виконанні атакувальних техніко-тактич-
них дій у зонах захисту («1», «5», «6») кваліфіковані волейболісти більш активно використо-

вують зони «1» і «5» – 1,1 0,31 і 1,3 0,3 відповідно. Атакувальні техніко-тактичні дії із зони 

«6» виконуються, в значній мірі, епізодично – 0,8 0,25. Крім цього, для побудови моделі ефек-
тивності виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими волейболістами в різних зонах 

майданчику значущими є показники виграшу очок безпосередньо з подачі, помилок суперників 

і блокування атакувальних техніко-тактичних дій суперників у зонах «2», «3» і «4». 

Наведені в таблиці 1 експериментальні дані є підґрунтям для розробки моделей змагальної 

діяльності та техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих волейболістів. Крім кількісних 

показників, для побудови оптимальної моделі ефективності техніко-тактичних дій кваліфікова-

них волейболістів необхідно визначити якісні показники змагальної діяльності (в аспекті вико-

нання техніко-тактичних дій) у відповідності до зон ігрового майданчика. 

На рис. 1 представлено модель ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волей-
болістів, яка ґрунтується на показниках ефективності виконання техніко-тактичних дій у різних 

зонах ігрового майданчика. 

Модельні показники кваліфікованих волейболістів, які представлено на рис. 1 є необхід-

ною передумовою для оптимізації тренувального процесу: планування мікро- і мезоциклів під-

готовки, раціональному відбору та застосуванню спеціальних засобів, оперативному контролю 
та корекції рівня спортивної підготовленості та ін. Таким чином, в сучасній теорії спорту моде-

лювання та формування моделей змагальної діяльності та підготовленості є провідним компо-

нентом подальшого вдосконалення як тренувального процесу, так і змагальної діяльності. Крім 

цього, в сучасній теорії спорту моделювання розглядається як провідний чинник управління 
підготовкою спортсменів, який має безпосередній вплив на результативність змагальної діяль-

ності та досягнення високих спортивних результатів. 
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Рис. 1. Модель ефективності змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів  

у відповідності до виконання техніко-тактичних дій у різних зонах ігрового майданчика, % 

Висновки. На основі вищезазначеного констатуємо наступне: 
1. Основними компонентами моделювання змагальної діяльності та техніко-тактичної під-

готовленості є кількісно-якісні показники виконання техніко-тактичних дій у змагальному про-

цесі, а саме: показники ефективності виконання техніко-тактичних дій у різних зонах ігрового 

майданчика (зони «1» – «6»); показники ефективності виконання подач м’яча; показники бло-

кування атакувальних техніко-тактичних дій суперників у зонах «2», «3» і «4»; помилки супер-
ників. 

2. Аналіз експериментальних даних дозволяє констатувати, що найбільші значення ефек-

тивності при виконанні техніко-тактичних дій у змагальному процесі зафіксовано за наступни-

ми компонентами моделі: ефективність ТТД у зонах «2», «3», «4» і відсоткові показники поми-

лок суперників – 3,5 0,31 (14,83%); 3,4 0 ,27 (14,41%), 4,9 0 ,41 (20,76%) і 4,8 0,36 

(20,34%) відповідно. 
  Перспективи подальших досліджень з даного напрямку грунтуються на визначенні 

методичних підходів до формування індивідуальних моделей спортсменів у волейболі з ураху-

ванням ігрового амплуа та особистісних морфофункціональних і психофізіологічних якостей. 
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