
147

Аналіз виконання силової подачі в стрибку в системі 
гри висококваліфікованих волейболістів 

Шльонська О.Л.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Проаналізована подача в стрибку в 
системі гри висококваліфікованих во-
лейболістів (на прикладі фінальних 
ігор збірної Німеччини та Росії на ХХІХ 
Олімпійських іграх у Пекін). Були надані 
статистичні дані щодо використання не 
тільки силової подачі в стрибку, але й 
укороченої, а також висвітлені резуль-
тати її ефективності в процесі змагаль-
ної діяльності висококваліфікованих во-
лейболістів. Для отримання перемоги 
у відповідальних змаганнях необхідно 
застосовувати силову подачу в стрибку 
по всій довжині зони подачі.

Шленская О.Л. Анализ выполнения 
силовой подачи в прыжке в системе 
игры высококвалифицированных 
волейболистов. Проанализирована 
подача в прыжке в системе игры высо-
коквалифицированных волейболистов 
(на примере финальных игр сборной 
Германии и России на ХХІХ Олимпий-
ских играх в Пекине). Были предостав-
лены данные по поводу использования 
не только силовой подачи в прыжке, 
но и укороченной, а также освещены 
результаты ее эффективности в про-
цессе соревновательной деятельности 
высококвалифицированных волейбо-
листов. Для получения победы в ответ-
ственных соревнованиях необходимо 
применять силовую подачу в прыжке 
по всей длине зоны подачи.

Shlenskaya O.L. The analysis of ex-
ecuting of power submission in a leap 
in system of a play of competent vol-
leyball players. Submission in a leap in 
system of a play of competent volleyball 
players (on an instance of  nal plays of 
modular Germany and Russia on ХХІХ 
Olympic plays in Peking) is analysed. 
Datas concerning use of power submis-
sion in a leap and truncated have been 
granted. Also results of their ef ciency 
irradiated during competitive activity of 
competent volleyball players. In respon-
sible competitions it is necessary to apply 
power submission to receiving victory in 
a leap on all length of a zone of submis-
sion.
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Вступ. 25

Сучасний волейбол на даному етапі розвитку гри 
характеризується великою різноманітністю напада-
ючих дій висококваліфікованими волейболістами у 
процесі змагальної діяльності. Зміни в офіційних пра-
вилах класичного волейболу (можливість торкання 
м’яча сітки в момент подачі) (ФВУ) поклали основу 
для можливості використання подачі в стрибку, що в 
останні часи набула широкого застосування в чолові-
чих та жіночих командах вищої кваліфікації, а також 
впроваджується в систему гри кваліфікованих волей-
болістів. Тому необхідною умовою для вдосконалення 
техніко-тактичних дій в нападі є подальше застосу-
вання подачі в стрибку, за допомогою  якої з’являється 
можливість виграшу очка, або порушення організації 
атакуючих дій суперника [1]. 
Підвищення ефективності техніко-тактичних дій 

в нападі в процесі змагальної діяльності неможлива 
без наукового підґрунтя та практичних розробок вдо-
сконалення ігрових прийомів і залежить від науково 
обґрунтованої системи планування, контролю та ана-
лізу навчально-тренувальної та змагальної діяльності 
висококваліфікованих волейболістів [3].
Зараз у професійному класичному волейболі одні-

єю з найбільш характерних тенденцій є застосування 
силової подачі в стрибку. Введення м’яча в гру стає 
ефективним технічним прийомом у нападі (швидкість 
польоту м’яча у середньому складає 117 км⁄год), що 
також носить тактичну спрямованість при чергуванні 
із скороченою подачею в стрибку. Ковцун В.І. для ви-
значення рівня фізичних якостей юних волейболістів 
та розвитку спеціальної стрибучості та витривалості 
досліджував подачу в стрибку [6]. Дорошенко Е.А. [3] 
систематизував всі дані про подачу, які були дослідже-
ні серед команд національної збірної, а також команд 
світового рівня (Італії, Росії, Німеччини). 
Також проблема вдосконалення подачі була висвіт-
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лена у наукових розробках Л.Н. Слупського (1989). 
Він доводить, що  навчання та вдосконалення верх-
ньої прямої подачі не висуває питань щодо техніки 
її виконання, тому, як він вважає, її особливо легко 
можна навчити волейболістів різної кваліфікації. 
Але, щоб удосконалити даний вид подачі необхідно 
в навчально-тренувальному процесі застосовувати 
вправи з набивними м’ячами для розвитку спеціаль-
ної сили м’язів рук.
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє 

стверджувати, що питанню вдосконалення та вивчен-
ня структури та техніки виконання подачі в стрибку 
було приділено недостатньо уваги в роботах провід-
них фахівців та науковців у області теорії і методики 
волейболу. В основному це пов’язано з тим, що по-
дача була основним способом введення м’яча у гру, 
і тільки наприкінці 90-х років вона стала активним 
засобом нападу. Тактичним завданням у таких випад-
ках є безпосередній виграш очка, або утруднення так-
тичних дій суперника, що є слідством перемоги над 
супротивником [2].
Питання, щодо висвітлення подачі в системі гри 

волейболістів різної кваліфікації були відображені 
у ряді робіт Ковцуна В.І. [6], Дорошенка Е.Ю. [3], 
Фетисової С.Л. [10], Івойлова А.В, Желєзняка Ю.Д. 
[5], Котова Е.А. [7] та ін. Детальний аналіз техніко-
тактичної діяльності висококваліфікованих волейбо-
лістів знаходить своє відображення в дослідженнях 
Є.В. Кудряшова [8], Є.В. Кудряшова, С.І. Шинкарева, 
Максимовой Н.В. [9], Л.М. Євтушенко, В.М. Маслова, 
А.В.Паткевич, Я.С. Назарова [4]. Але, нажаль, дуже 
обмаль праць, щодо виконання та застосування подачі 
в стрибку в системі гри висококваліфікованих волей-
болістів. За результатами досліджень Ковцуна В.І. по-
дачу в стрибку можна використовувати в навчально-
тренувальному процесі, як вправу, що застосовується 
для вдосконалення спеціальної витривалості.
За дослідженнями Л.Ф. Фетисової [10], на змаган-
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нях спостерігається наступний розподіл застосуван-
ня подач; нижня пряма подача – 3.6%; верхня пряма 
подача – 1,2%; верхня бокова (крюком) – 6%; плану-
юча бокова подача – 41,6%; плануюча пряма подача 
– 43,3%. Отриманий ефект, що одержують в резуль-
таті тактичної спрямованості команд досягав 25-30% 
у чоловіків, а у жінок – 40-50%. Але, нажаль, не був 
проведений детальний аналіз ефективності силової 
подачі в стрибку у командах кваліфікованих волей-
болістів. Насамперед це пов’язане з більш низьким 
рівнем функціональної підготовки гравців, а також 
рівнем спортивної майстерності.
Робота виконана за планом НДР Національного 

університету фізичного виховання і спорту України.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити ефективність виконання 

подачі в стрибку висококваліфікованих волейболістів 
у процесі змагальної діяльності.
Об’єкт дослідження – процес техніко-тактичної 

підготовки висококваліфіковані волейболісти збірних 
команд Росії та Німеччини, що брали участь фіналь-
них іграх ХХІХ Олімпіади.
Предмет дослідження – кількісні та якісні показ-

ники виконання подачі в стрибку висококваліфікова-
ними волейболістами в ігровій діяльності.

Результати дослідження.
За результатами дослідження був зроблений ви-

сновок, що на період 1961 року, кількість подач, які 
були спрямовані в зону 6 складали 1269 (результати 
ігор збірної команди СРСР). Причому виграш складав 
21 очко. В зону 5 було спрямовано 309 м’ячів, а ви-
грано - 41. Команда СРСР в зону 2 спрямувала 4 м’яча 
та виграла 4 очка. У той же час із 358 подач, що були 
виконані в зону 6 результативними стали тільки 8 [4].
За результатом фінальних ігор збірних команд Ні-

меччини та Росії на іграх ХХІХ Олімпіади були за-

реєстровані такі показники виконання подачі в різні 
зони майданчика: в зону 6 спрямовано 35 подач (29%), 
зона 5 – 18 (16,3%), зона 1 – 22 (22,6%). Ефективність 
подачі м’яча збірної Росії розташувалась наступним 
чином: зона 6 – 35 (31,8%), зона 5 – 15 (13,6%), і, зона 
1 – 28 (25,4%).
Важливими показниками визначення ефективнос-

ті виконання подачі в стрибку у волейболі є співвід-
ношення виграних та програних м’ячів з подачі, спів-
відношення ускладнених подач до кількості подач, що 
були ідеально доведені до зв'язуючого гравця, а також 
визначення проценту браку при реалізації силової по-
дачі в стрибку. Як зазначає Бєляєв А.В. [1] процент 
браку подач у грі кваліфікованих волейболістів пови-
нен складати не більше ніж 7-10% від загальної суми 
реалізованих ігрових прийомів.
Як видно із таблиці 1 процент виграшних подач у 

стрибку команди Росії має поступове підвищення від 
першої до п’ятої партії. В основному це пов’язане з 
рівнем силової підготовки, техніко-тактичної підго-
товки, а також необхідністю планування мікроциклів 
висококваліфікованих волейболістів з метою підви-
щення рівня техніко-тактичної підготовки в нападі.  
Процентне відношення програних м’ячів має та-

кож високий показник (мал. 1), що обумовлює склад-
ність виконання техніко-тактичної дії та рівень функ-
ціональної підготовленості висококваліфікованих 
волейболістів. Команда Німеччини характеризується 
постійним темпом виконання силової подачі в стриб-
ку, що становить 87,6%, більшість яких виконується зі 
швидкістю в інтервалі 100-115км⁄год. Отже, у зв’язку 
з цим, підвищується рівень програних м’ячів, що 
складає за 5 партій 16 (14,5%), на відміну від команди 
Росії, де силові подачі в стрибку складають 84, 9%, а 
програні – 13 (11,8%).
Техніко-тактична діяльність висококваліфікова-

Таблиця 1. 
Статистичні показники реалізації подачі в стрибку збірними командами Росії та Німеччини

Команда І партія ІІ партія ІІІ партія ІV партія V партія Всього викона-
них подач

Росія 1 5 2 4 2 3 3 9 3 3 105
Німеччина 3 6 1 4 2 6 1 6 - 5 123

Таблиця 2. 
Ефективність виконання подачі в стрибку висококваліфікованими  волейболістами у процесі змагальної 

діяльності.
Команда І партія ІІ партія ІІІ партія ІV партія V партія % 

браку 
ТТД

Росія 6 10 8 7 12 5 8 5 2 7 3,7
Німеччина 13 11 13 9 10 5 9 9 4 6 3,5
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них волейболістів (застосування силової подачі в 
стрибку) вважається результативною, коли існує мож-
ливість ускладнити захисні дії супротивників і, таким 
чином, звести до мінімального ризику напад (виве-
дення нападаючого гравця протилежної команди на 
груповий блок). При проведенні детального аналізу 
гри Росія – Німеччини можна зробити висновок, що 
силові подачі в стрибку, що були спрямовані в зону 
1 мали абсолютний виграш, в зону 5 – ускладнення 
техніко-тактичних дій в нападі супротивників, зона 

6 – 100% доведення м’ячів (табл.2) для реалізації 
супротивником складних переміщень та тактичних 
систем гри у нападі. Тому, при вдосконаленні силової 
подачі в стрибку слід звернути увагу на виконання 
подач м’яча в небезпечні для супротивника зони май-
данчика (1 і 5).
Порівняльний аналіз ефективності реалізації по-

дачі в стрибку висококваліфікованих волейболістів 
свідчить, що на даний момент дуже велика кількість 
подач у стрибку не мають труднощів при прийомі. Це 
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Мал. 1. Динаміка програних подач протягом гри висококваліфікованих  волейболістів.

Мал.2 Динаміка зростання ускладнених подач висококваліфікованих  волейболістів протягом фінальної гри 
Росія- Німеччина на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні.
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стосується збірної команди Росії, коли на початку фі-
нальної гри ведучі гравці виконували націлену подачу 
в стрибку в зону 6 (на «ліберо»), що не несла тактич-
ної спрямованості, а також і технічної реалізації. В 
основному це залежить не тільки від суто технічного 
аспекту гри, а й від постійного вдосконалення даного 
прийому, психологічної підготовки гравців, що вико-
нують даний елемент гри.
Аналіз наведених даних дозволяє наголосити на 

певні закономірності, які існують на даний момент у 
структурі техніко-тактичних дій в нападі висококвалі-
фікованих волейболістів:
найбільша кількість виграних м’ячів з подачі ре-• 
алізовується в зону 1 і складає 50% від загальної 
кількості виграних м’ячів;
зона 5 складає 16,3% від загальної кількості всіх • 
поданих подач;
зона 6 складає 29,0% від загальної кількості всіх • 
виконаних подач;
кількість силових подач в стрибку обох команд • 
складає 84%;
кількість націлених та скорочених подач в зону 6 • 
складає 21% від загальної кількості реалізованих 
подач обома командами
Висновки. 
На основі всього вищесказаного можна констату-

вати наступні факти та аспекти ігрової діяльності:
для підвищення рівня техніко-тактичної підготов-1. 
ки висококваліфікованих волейболістів необхідно 
більше уваги приділяти вдосконаленню не тільки 
націленої та укороченої подачі в стрибку, але й 
силової подачі в стрибку;
для отримання перемоги у відповідальних зма-2. 
ганнях необхідно застосовувати силову подачу в 
стрибку по всій довжині зони подачі, і, особливо 
вдосконалювати її в зону 1 волейбольного май-
данчика.
Для спортсменів високого класу Росії (13) та Ні-3. 
меччини (18) характерна велика кількість програ-
них м’ячів з подачі при незначній кількості вигра-

них м’ячів 13 і 9, що доводить про недостатній 
рівень володіння даного ігрового прийому та еле-
менту його майстерності;
Перспективи наступного наукового дослідження 

базуються на складанні блоку схем та спеціальних 
вправ, що сприяють вдосконаленню силової подачі в 
стрибку в системі гри висококваліфікованих волейбо-
лістів.
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