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Анотація. Аналіз принципів навчання тактичними засобами студентів тих 
що займаються волейболом груп спортивного вдосконалення. 

Ключові слова: тактичні засоби, передача м’яча двома руками знизу, 
передача м’яча однією рукою знизу. 
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Annotation. Analysis of principles of training by tactical means of students who are 
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ПЕРЕДАЧА МЯЧА КАК ТАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

НАПАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. ИГОРЯ СИКОРСКОГО» 
 
Аннотация. Анализ принципов обучения тактичными средствами 

студентов волейболистов групп спортивного совершенствования. 
Ключевые слова: тактические средства, передача мяча двумя руками снизу, 

передача мяча одной рукой снизу. 
 
К засобам нападаючих дій відносяться не тільки всі види нападаючих ударів, 

але і засоби гри за допомогою яких здійснюється попередня підготовка 
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для проведення нападаючих дій. Основним засобом вдалой підготовки і виконання 
нападаючих дій є передача м'яча. 

Перехід команди до активних дій у нападі виконується після захисних дій. У 
команд високого рівня майстерності перехід від захисних до нападаючих дій 
відбувається переважно у таких ігрових ситуаціях.: 

Гравці приймають м’яч після силової подачи. 
Гравці приймають м’яч після відскоку від рук блокуючих своєї команди і 

направляють до сітки для удару. 
Гравці приймають м’яч від нападаючего або обманого удару і переходять до 

нападу. 
З наведених прикладів ясно, що без активного групового блокування і хорошої 

гри у захисті, а також якісних других передач, ні який напад не зможе активно діяти. 
Передачу м’яча прийнято розглядати диференційовано, тобто слід розрізняти 

першу передачу, яка виконує функцію підготовки до дій команди від переходу від 
захисту до нападу, і другу передачу (якщо не виконується атакуюча дія з першої 
передачі) яка спрямована гравцю який виконує нападаючу дію. Головним завданням 
гравців при виконанні передачі м’яча є створення за допомогою маскування своїх дій 
умов при яких нападаючи дії виконуються при найменшій протидії супротивника. Це 
досягається завдяки точності перших передач та виконання гравцями дій яки 
вводять в оману. 

Перша передача м’яча – одним з основних засобів ведення гри в тактичном 
відношенні. Здатність команди не тільки захищатися, але й захищатися активно з 
атакуючими діями визначається перш за все вмінням гравців приймати та одночасно 
гарно передавати м’яч як з подач так і нападаючих дій. 

Найбільша точність та тактичний різновід досягається при передачах м'яча 
двома (однією) руками зверху з високих опорних положень. Ідеальному виконанню 
передач, виконаних з цих вихідних положень, сприяє пластичність руху гравця, 
особливо рук, кистей і пальців. 

У різних тактичних системах гри напрямок перших передач носить різний 
характер. Важливим фактором є: 
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- місцезнаходження щодо розстановки гравця який виконує другу передачу 
(траєкторія першої передачи не повинна бути особливо полога, так як другу 
передачу, для нападаючих дій, гравцю потрібно виконати переміщення з зони в якій 
він знаходиться за растоновкою); 

- особисті техніко-тактичні та антропометричні можливості гравця який виконує
 другу передачу (траєкторія першої передачи не повинна бути особливо висока, так
 як другу передачу, для нападаючих дій, гравцю зручно виконувати, коли мяч 
спрямований в бік облича); 

-  перша  передача  відразу  виконує  функцію  атакуючих  дій  (швидкість 
передачи повинна бути максимальна, траєкторія повинна бути така яка дозволить 
перелітити м’ячу через сітку); 

Зручність різних переміщень і поворотов в будь-якому напрямку, а також 
хороший зоровий контроль за передачей і навколишним оточенням при виконанні 
передачи з високого вихідного положення, створюють всі можливості для 
необхідного використаня тактичних властивостей цього засобу гри. 
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передачу(перша передача повинна бути на зручной висоті для організації атакуючих 
дій гравцем який виконує другу передачу); 

Друга передача м’яча – важливий засіб для підготовки виконання нападаючих 
дій. Загальна тактична задача другої передачі полягає в том., щоб вивести гравця 
комбінаційними атакуючими діями проти одного блокуючого, або зовсім без 
блокуючого гравця супротивника. При виконанні другої передачі є два тактичних 
напрямку, відповідно до якого розроблені комбінації проти групового блоку. 

При виконанні другої передачі в комбінаційних діях першого типу блокуючим 
супротивником доводиться розташовуватися по всій довжині сітки. Це досягається за 
допомогою організації нападаючих дій з крайних точек ігрової зони у нападі «з 
антен», виконуючи довгі передами за великою траєкторією. Найбільш ефективні 
довгі передами які мають не високу траєкторію та високу швидкість, що істотно 
ускладнює групове блокування. 

При виконанні другої передачі в комбінаційних діях другого типу атакуючи дії 
йдуть приблизно в одному і тому ж місці майданчика (з кроткої передачі) з 
розрахунком на те що блокуючий гравець не встигне заблокувати нападаючу дію чи 
поставити повторний блок. Найбільш ефективні корткі передачі які мають малу 
траєкторію та максимальну швидкість. 

Перша та друга передача є засобом тактичної підготовки для організації 
нападаючих дій, в будь яких системах гри та комбінаційних діях, на якому б високом 
рівні вони не виконувались, перш за все повинні відповідати індивідуальним 
особливостям нападаючих гравців. 
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Також треба вміти гравцю який організує атакуючи дії виконувати другу 
передачу після виконання імітації нападаючої дії. Ця дія веде до того, що блокуючий 
гравець вимушен стрибати разом з гравцем ставлячи блок, що імітує нападаючу дію, 
і вже далі не приймає участь у блокуванні нападаючих. 

- можливість атакуючих дій з першої передами будь-якого гравця (перша 
передача повинна бути на зручній висоті для організації атакуючих дій). 
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