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 Нападаючи дії є вирішальним тактичним засобом ведення гри в 
боротьбі з командою супротивника.  

 Команда, яка блискуче грає у захисті, але в складі якої немає гравців, 
які володіють потужним та варіативним вмінням атакувати, ніколи не зможе 
перемогти у змаганнях. 

 Аналізуючи різновид нападаючих дій, можливо прийти до висновку, що 
кожна з них має якийсь чіткий тактичний напрям. 

Нападаючий гравець залежно від ігрової ситуації: напряму, висоти, 
швидкості передачі; розташування блока та захисників супротивника; 
намагається вибрати такий спосіб нападаючих дій, який дозволяє виграти 
ігрову фразу. Атакуючий гравець який не володіє різноманітними навичками 
нападаючих дій має мало шансів на успіх. Для гравців супротивника не важко 
грати проти таких нападників. Тому дуже важливо, щоб атакуючи гравці 
володіли максимальними навичками нападаючих дій, які дозволяє їм в 
залежності від захисних дій захисників використовувати ефективні атакуючи дії 
(повинні нести певну цілеспрямованість). 

Нападаючи дії при відсутності блоку супротивника. В тих 
випадках коли гравці супротивника не змогли організувати блокування, 
нападаючи дії можуть принести найкращий результат, як що гравець буде 
брати до уваги такі моменти: 

- при виконаної передачі близько до сітки слід застосовувати 
нападаючий удар максимальної сили, направляючи м‘яч у майданчик по 
можливо найкоротшому шляху. Супротивнику дуже складно виконати першу 
передачу після такої нападаючої дії; 

- при виконанні передачі далекої від сітки слід застосовувати 
нападаючий удар максимальної сили в зону розкошування гравця 
супротивника який найгірше володіє навичками першої передачі (попереднє це 
треба з‘ясувати); 

- позитивних результатів досягають удари зі зміною передбачуваного 
на початку напрямку польоту м‘яча (різноманітні удари з перекладами за 
напрямком руху м‘яча); 

- нападаючий гравець коли виконує нападаючу дію повинен вміти 
спостерігати за гравцями супротивника, та виявляти помилки в розташуванні 
для ефективного використання. 

Нападаючи дії проти одного блокуючого гравця. При сучасний 
різнобічній техніці нападу без особливих зусиль можливо проводити атакуючи 
дії проти одного блокую чого гравця. В залежності від дій блокуючого може 
бути використаний той чи інший тип атакуючої дії. Виконучи обвідні удари з 
разних зон майданчика гравець повинен враховувати орієнтири майданчику. 
Діапазон дій різних способів нападаючого удару виконуваних з різних зон 
неоднаков. Наприклад нападаючий удар з «перекладом» направо має 
найбільший діапозон дій з 4 зони, нападаючий удар з «перекладом» наліво 
має найбільший діапозон дій з 2 зон. Діапазон нападаючих дій наліво з зони 4 
та на право з зони 2 малий, бо направленя таких ударів обмежено боковими 
смугами майданчика.  

Нападаючи дії проти групового блокування. Як що переграти блок 
виконаний одним гравцем є не дуже важким завданням для нападаючого 
гравця, то груповий блок є серйозною протидією нападаючим гравцям. В 
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процесі гри, не дивлячись на те, що команди намагаються грати комбінаційно, 
постійно повторюються ігрові фрази, коли нападаючі виконуть атакуючи дії 
після високих других передач проти групового блокуваня. Особливо коли 
перша передача м‘яча не зручна для пасучого гравця. 

При атакуючих діях проти групового блока гравці команди повинні: 
- пасуючий направляти другу передачу для виконання нападаючої дії 

не ближче одного метра від сітки (інакше всі напрямки нападаючого удару 
будуть закриті); 

- нападаючий гравець повинен виконувати атакуючу дію таким чином, 
щоб м‘яч від рук блокуючих улітал за майданчик; 

- нападаючи повинен намагатися виконати атакуючий удар вище рук 
блокуючих; 

- як можно довше маскуати першу фазу нападаючої дії(розбіг,стрибок, 
замах) фактичний напрямок удару; 

- атакуючий повинен намагатися виявити похибки та помилки 
блокуючих та використовувати їх (коли гавці спізнюються, коли гравці різного 
росту та т.д.); 

- виконувати обманні нападаючі дії; 
- пасуючий гравець повинен використовувати найпотужнішого 

нападаючего; 
- пасуючий гравець повинен використовувати всю довжену сітки; 
- нападаючий якщо може атакувати правою або лівою рукою. 
Ефективність подаючи м‘яча у сучасному волейболі дозволяє рахувати 

її активним атакуючим засобом.  
Зараз ми знаємо дуже багато різновідів подач: 
- подачи з обертанням «прямі» спосіб виконання знизу та зверху в 

опорі; 
- подачи з обертаннямі «прямі» спосіб виконання зверху у стрибку; 
- подачи з обертанням «бокові» спосіб виконання знизу та зверху в 

опорі; 
- подачи без обертанням або малим обертаннямподачи «бокові» спосіб 

виконання знизу та зверху у стрибку та опорі; 
- подачи без обертанням або малим обертаннямподачи «прямі» спосіб 

виконання зверху у стрибку та опорі. 
Кориснисть подачи дуже висока. Команда яка володіє арсеналом 

різномонітних подач має величезни шанси на перемогу. Роздивимось де які 
випадки доцільного застосувань подач: 

- супротивник чудово проводить атакуючи дії з перших передач або 
откидок. Потрібно використовувати силову подачу – це ускладнить виконання 
передачі для атакуючої дії з першої передачі; 

- пасуючий гравець супротивника грає на задньої лінії за 
розташуванням. Потрібно виконувати подачу в зону з якої виходить пасую чий 
гравець; 

- в команді супротивника є гравці які слабо виконують першу передачу 
м‘яча; 

- аналізувати розташування супротивника на прийомі та виявляти 
незручні зони захисту й спрямовувати туди подачі; 

- варіювати типи подач; 
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- виконувати індивідуально обманні дії при подачі. 
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