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ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ 

 
Я. Панчук, М. П. Саранча 

Житомирський державний університет  
імені Івана Франка 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості технічної під-

готовки волейболістів 13-15 років у процесі навчання базо-

вим технічним прийомам. Проведений аналіз умінь та нави-

чок технічної підготовки юних волейболістів, які тренуються 

в умовах секційних занять в школі та ДЮСШ. 
 
Постановка проблеми. Процес спортивної підго-

товки юних волейболістів впливає на різні сторони фі-
зичної та технічної підготовленості дітей, в основі яких 
є формування специфічних рухових умінь та навичок 
[3]. Волейбол – ациклічний командний вид спорту і 
включає в себе дії як в опорному (стійка, подача, при-
йом, передача м’яча та ін.) так і в безопорному (блок, 
подача в стрибку, нападаючий удар, прийом в падінні 



 

та ін.) положеннях, де м’язова робота носить швидкіс-
но-силовий та точнісно-координаційний характер. Це 
створює труднощі, щодо розробки ефективних методик 
і використання їх на практиці зі спортсменами різного 
віку, статі та рівня підготовленості [1, 4]. 

Гравець повинен досконало володіти прийомами 
гри, які підпорядковуються загальним закономірностям 
формування умінь і навичок в процесі навчання рухо-
вим діям. Під руховою навичкою розуміють здатність, 

коли управління рухами характеризується високою 
стійкістю до різних навколишніх факторів. Адже лише 
своєчасна корекція рухів може впливати на своєчасне 
управління руховими діями, а це в свою чергу вимагає 
високого розвитку координації і точності рухів [3, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
науково методичної літератури показав, що ряд науков-
ців у своїх працях [1–3, 5] висвітлюють, що однією з 
найбільш яскравих тенденцій розвитку сучасного во-
лейболу є підвищення інтенсивності та технічної підго-
товки гравців, що призводить до їх універсалізації. Ця 
обставина вимагає впровадження в навчально-трену-
вальний процес засобів для підвищення тактико-техніч-
ної підготовки волейболістів. 

Мета дослідження: підвищити показники техніч-
ної підготовки волейболістів на початковому етапі спор-
тивного тренування.  

Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати науково-методичну літературу з 
проблеми дослідження. 

2. Впровадити в навчально-тренувальний процес 
юних волейболістів спеціальні засоби, які спрямовані на 
підвищення технічної підготовки.  

Методи та організація дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури, педагогічні спостере-
ження; тестування, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. 

Дослідження проводилися на базі дитячої юнацької 
спортивної школи міста Житомира. В експерименті 



 

брали участь юні волейболісти 13-15 років, по 12 
спортсменів в контрольній групі (КГ) і експерименталь-
ній групі (ЕГ). В КГ входили група волейболістів, які 
тренувались в умовах секційних занять загальноосвіт-
ньої школи, а в експериментальну групу – спортсмени 
навчально-тренувальної групи ДЮСШ № 1. Юні спортс-
мени КГ виконували обсяг навчальної роботи за програ-
мою секційних занять в школі, а в навчально-трену-
вальний процес ЕГ були впроваджені спеціалізовані 

вправи, які спрямовані на вдосконалення технічних 
прийомів волейболіста (вправи на удосконалення вико-
нання подач: 1) виконання подачі у різних умовах (змі-
на сили удару, у різні зони майданчика, зі зміною на-
прямку, за орієнтирами відповідно позицій, які зай-
мають гравці перед прийомом м’яча з подачі, з попа-
данням м’яча у гравця, що зайняв довільну позицію по 
той бік сітки і т.д.). Вправи на удосконалення передачі 
м’яча двома руками зверху: 1) В.п. – гравці стоять у 
двох шеренгах: відстань між гравцями в шерензі – 2 м, 
між гравцями, що стоять один напроти одного – 3-4 м. 
Кожна пара гравців має м’яч. Виконують передачу м’я-
ча, намагаючись точно спрямувати його один одному. 
2) В.п. – два гравці стоять на відстані 4-5 м один від од-
ного. Виконують обопільні передачі за трьома траєкто-
ріями: високою, середньою, низькою, а потім кожний 
виконує передачу м’яча у напрямку партнера таким 
чином, щоб м’яч, пролетівши по високій траєкторії, 

торкнувся поверхні майданчика і відскочив до партне-
ра, який, вибравши позицію,повторює те ж саме. 
3) В.п. – три гравці розташовуються на одній лінії на 
відстані 3-4 м один від одного. Крайні гравці мають по 
м’ячеві. Гравець, що стоїть по середині, стоїть обличчям 
до партнера, який розпочне вправу. Гравець, що стоїть 
зліва, виконує високу передачу партнерові, що стоїть 
посередині. Останній посилає м’яч передачею зворотно 
і тут же повертається кругом, щоб те ж завдання вико-
нати з іншим партнером. Вправи на удосконалення пе-
редачі м’яча двома руками знизу: 1) Гравець підбиває 



 

м’яч знизу передпліччями. Висота підбивання – 1,5-2 м. 
У процесі вправи він повинен прагнути виконати зав-
дання без переміщень і варіюючи силу удару по м’ячеві, 
посилаючи його вгору на різну висоту. 2) Гравець під-
биває м’яч знизу двома руками, спрямовуючи його вго-
ру-вперед, а сам переміщується, щоб зайняти позицію 
поблизу м’яча, що опускається. Після відскоку м’яча від 
поверхні майданчика гравець підбиває його вгору, по-
тім, не даючи впасти, знову підбиває знизу, спрямо-

вуючи його вперед. 3) Два гравці стоять на віддалі 5 м 
один від одного. У одного з них – м’яч. Почергово підби-
ваючи м’яч знизу, гравці виконують передачі один од-
ному, змінюючи траєкторію польоту м’яча (низь-
ка,середня, висока). Кожний гравець повинен прагнути 
точно адресувати м’яч партнерові. 

Педагогічний експеримент тривав протягом верес-
ня 2015 – лютий 2016 року.  

Результати дослідження. На початку та в кінці 
педагогічного експерименту було проведено тестування 
показників технічної підготовки волейболістів (рис 1). 

В результаті проведення експериментальних дослі-
джень встановлено збільшення показників технічних 
дій юних волейболістів як в КГ так і в ЕГ. Так, при ви-
конанні верхньої передачі двома руками результати 
контрольної групи збільшились в середньому з 10,82 до 
13,18 (21,81%), і в експериментальній групі – з 10,4 до 
15,9 (52,88%).  

При виконанні нижньої передачі м’яча двома рука-
ми за 30 с показники в середньому збільшились в КГ – 
з 8,13 до 10,92 (34,31%), в ЕГ – з 9,18 до 14,25 (55,22%). 

В ході експерименту результат виконання точності 
подачі м’яча з 10 спроб в середньому зріс в КГ – з 6,18 
до 7,73 (25,08%), а в ЕГ – з 6,18 до 9,2 (48,86%).  

Висновки. При аналізі науково-методичної літера-
тури встановлено, що однією з найбільш яскравих тен-
денцій розвитку сучасного волейболу є підвищення 
спортивної підготовки гравців, це призводить до впро-
вадження в навчально-тренувальний процес засобів 



 

для покращення технічної, тактичної, фізичної та пси-
хологічної підготовки [1, 2, 4]. 

Результати дослідження свідчать, що впровадження в 
навчально-тренувальний процес спеціальних засобів під-
вищать показники технічної підготовки волейболістів.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зміна показників технічної підготовки 
волейболістів контрольної та експериментальної 

груп під час педагогічного експерименту 
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Анотація. В статті викладені дані щодо дослідження 

можливостей підвищення та удосконалення швидкісно-сило-

вих здібностей футболістів на етапі спеціалізованої базової 
підготовки, шляхом впровадження спеціально розробленої 

тренувальної програми.  

 
Постановка проблеми. Сучасний футбол – це атле-

тична гра і вимоги, які ставляться до футболістів, най-
вищі. Щоб досягти високої техніко-тактичної майстер-
ності, футболісту, перш за все, необхідний високий рі-
вень розвитку фізичних якостей [2]. 

Основним завданням спортивного тренування фут-
болістів на етапі спеціалізованої базової підготовки є 
формування різнобічної техніки у взаємозв’язку з роз-
витком спеціальних фізичних якостей. Період приско-
реного росту і формування організму припадає саме на 
цей етап, коли організм футболістів піддається різним 
морфо-функціональним впливам як позитивного, так і 
негативного характеру, що відбуваються під дією зов-
нішніх і внутрішніх факторів. 

Підвищення рівня фізичного стану футболістів 
можливе за умови цілеспрямованого впливу на розвито 


