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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ З ВОЛЕЙБОЛУ 

Михайло Медвідь  

Запорізький національний університет 
Анотації: 
Актуальність теми дослідження. 

Необхідність удосконалення роботи 
суддів, продиктована вимогами до 
якості суддівства з боку всіх учасників 
змагань (гравців, тренерів, глядачів), 
спонукає до пошуку шляхів 
професійного зростання арбітрів на етапі 
підготовки від отримання загальних 
знань з основ суддівства у вищих 
навчальних закладах до ґрунтовного 
вивчення правил змагань і засвоєння 
методики суддівства в поєднанні 
з набуттям досвіду практичної роботи 
під управлінням федерації волейболу 
України. До професіоналізму суддівства 
у всі часи існування спорту завжди 
висувались високі вимоги на змаганнях 
різних рівнів.  

Мета дослідження – визначити 
особливості підготовки суддів з волей-
болу в Україні в закладах вищої освіти 
і в системі національної федерації.  

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури і даних 
мережі «Інтернет», контент-аналіз.  

Результати роботи та ключові 

 
Analysis of the program material 

for the preparation of volleyball judges 
Relevance. The need to improve the work 

of judges, dictated by the requirements 
for the quality of refereeing by all participants 
of the competition (players, coaches, 
spectators), encourages the search 
for professional growth of arbitrators 
at the preparation stage from obtaining general 
knowledge of the basics of refereeing 
in higher educational institutions to a thorough 
study of the rules of competition and 
mastering the technique of refereeing 
in combination with the acquisition 
of practical experience under the control 
of the Volleyball Federation of Ukraine. At all 
times of the existence of sport professionalism 
has always been put forward high demands 
in competitions of different levels.  

The goal is to determine the peculiarities 
of training volleyball judges in Ukraine 
in higher education institutions and in 
the system of the national federation.  

Research methods: analysis of scientific 
and methodical literature and data 
from the Internet, content analysis.  

 
Анализ программного материала 
подготовки судей по волейболу 

Актуальность темы исследования. 
Необходимость усовершенствования рабо-
ты судей, продиктована требованиями к ка-
честву судейства со стороны всех участни-
ков соревнований (игроков, тренеров, зрите-
лей), побуждает к поиску путей профессио-
нального роста арбитров на этапе подготов-
ки от получения общих знаний по основам 
судейства в высших учебных заведениях до 
основательного изучения правил соревнова-
ний и освоения методики судейства в соче-
тании с приобретением опыта практической 
работы под управлением федерации волей-
бола Украины. К професионализму суддей-
ства во все времена существования спорта 
всегда выдвигались высокие требования 
на соревнованиях разных уровней.  

Цель исследования – определить 
особенности подготовки судей по волейболу 
в Украине в высших учебных заведениях  
и в системе национальной федерации.  

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы и данных сети 
«Интернет», контент-анализ.  
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висновки. Проаналізовано програмний 
матеріал стосовно підготовки суддів 
у спеціалізованих вищих навчальних 
закладах і федерації волейболу України. 
Досліджено можливості формування 
та удосконалення знань, вмінь та 
навичок щодо роботи судді у волейболі 
в Україні. Аналіз програмного матеріалу 
підготовки суддів надав підстави 
вважати, що ВНЗ не забезпечують 
повноцінний обсяг знань, необхідний 
для роботи судді у волейболі, а ФВУ 
опікуючись практичним досвідом 
сприяє удосконаленню майстерності 
суддів без представлення ґрунтовних 
основ та підходів до початкового 
вивчення обов’язків у роботі арбітрів. 
Створені умови підготовки суддів 
з волейболу в Україні не надають 
системної можливості формування 
необхідних знань та навичок для оволо-
діння особливостями суддівської роботи 
і подальшого кар’єрного розвитку. 

Research findings and key findings. 
Analyzed the program material on the training 
of judges in specialized higher educational 
institutions and the Volleyball Federation 
of Ukraine. The possibilities of the formation 
and improvement of knowledge and skills 
regarding the work of volleyball judges 
in Ukraine are investigated. The analysis 
of the program material for the training 
of judges gave grounds to believe that 
universities do not provide the full amount 
of knowledge necessary for a judge to work 
in volleyball, while Higher education 
institutions taking care of practical experience 
contributes to the improvement of judges’ 
skills without providing meaningful 
foundations and approaches to the initial study 
of duties in judges. The created conditions 
for the training of volleyball judges in Ukraine 
do not provide systemic opportunities 
for building the necessary knowledge 
and skills to master the features of judicial 
work and further career development. 

Результаты работы и ключевые 
выводы. Проанализирован программный 
материал относительно подготовки судей 
в специализированных высших учебных 
заведениях и федерации волейбола Украи-
ны. Исследованы возможности формирова-
ния и усовершенствования знаний, умений 
и навыков относительно работы судей по 
волейболу в Украине. Анализ программного 
материала подготовки судей дал основания 
считать, что ВУЗ не обеспечивают полно-
ценный объем знаний, необходимый для ра-
боты судьи в волейболе, а ФВУ заботясь 
о практическом опыте способствуют усовер-
шенствованию мастерства судей без предос-
тавления содержательных основ и  подходов 
к начальному изучению обязанностей в ра-
боте судей. Созданные условия подготовки 
судей по волейболу в Украине не предостав-
ляют системных возможностей формирова-
ния необходимых знаний и навыков 
для овладения особенностями судейской 
работы и дальнейшего карьерного развития. 

Ключові слова: 
суддівство, волейбол, категорія, 

програма підготовки, професійні вимоги. 

 
refereeing, volleyball, category, training 

program, professional requirements. 

 
судейство, волейбол, категория, програм-

ма подготовки, профессиональные 
требования. 

 

Постановка проблеми. Незадоволення рішеннями суддів на майданчику в різних формах 

висловлюють всі учасники ігрових подій: тренери і гравці (як правило обох команд), вболіваль-

ники. Це відбувається протягом змагань і після їх завершення, деякі помилки супроводжуються 

шлейфом згадок та істотно впливають на професійну діяльність конкретного арбітра [8, 18, 19]. 
Інформатизація суспільства зробила доступними перегляди матчів у режимі «онлайн» і, в 

подальшому, повторів, що, в свою чергу, посилило психологічний тиск на суддів, зробивши за-

гальнодоступною інформацію про помилки [2, 14, 15]. Особливо це стосується резонансних 

ігор рівня національних збірних команд під час виступів на Іграх Олімпіад, чемпіонатах світу і 

Європи, коли кожна помилка судді вартує надто дорого для результату змагальної діяльності, 
зробивши з судді антигероя і створивши негативну візитівку для подальшої кар’єри з відповід-

ними покараннями у вигляді відсторонення і санкцій [1, 7]. 

Розгляд співвідношення наукового та методичного матеріалу, присвяченого вивченню під-

готовки суддів, надав підстави вважати, що він є невиправдано незначним у порівнянні з об-
ґрунтуванням підходів до підготовки спортсменів [2, 5]. Погоджуючись з необхідністю спра-

ведливого суддівства науковці приділяють увагу здебільшого вимогам до арбітрів, формулюю-

чи їх у методичних вказівках [4, 11, 20], натомість проблеми суддівства стосовно набуття по-

глибленого освітнього фаху з теорії та методики суддівства залишаються розглянутими досить 

поверхнево, що зумовило актуальність проведення представленого дослідження. 
Дослідження виконано відповідно плану науково-дослідної роботи кафедри фізичної куль-

тури і спорту факультету фізичного виховання Запорізького національного університету 

«Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у су-

часних соціально-економічних умовах» (№ державної реєстрації: 0116U004849). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми підготовки суддів у науково-мето-
дичній літературі періодично досліджуються спеціалістами спортивної галузі, але носять до-

статньо епізодичний характер [3, 6]. Здебільшого вони аналізуються з огляду на визначені по-

милки, що вплинули на загальнокомандний результат і мали негативні наслідки [9]. 

Підготовка спеціалістів – «суддя зі спорту» на факультетах фізичного виховання закладів 
вищої освіти педагогічного профілю та в університетах (академіях) фізичного виховання та 

спорту здійснюється в межах дисциплін з підготовки тренера-викладача – «Теорія і методика 

обраного виду спорту (волейбол)», «Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)» та ін. 
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Такий стан речей істотно обмежує заклади вищої освіти у можливостях створення умов для 

повноцінної підготовки, в той час як вимоги до професійної кваліфікації суддів залишаються 
найвищими з урахуванням зацікавленості широкого загалу до офіційних спортивних змагань 

різних рівнів [24-26]. Сучасні тенденції розвитку волейболу диктують високі вимоги до стану 

професійної підготовленості як молодих, так і кваліфікованих суддів з волейболу [3, 10, 23]. Рі-

вень їх кваліфікації значуще відображається на якості змагального процесу, що в свою чергу не 

може не впливати на рівень підготовки спортсменів [16, 22]. Напрямки досліджень вітчизняних 
і закордонних спеціалістів свідчать про зацікавленість до вдосконалення процесу підготовки 

суддів і вивчення особливостей практичної роботи з метою виявлення можливостей покращен-

ня якості суддівства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку спорту [6, 17, 21]. 

Мета дослідження – визначити особливості підготовки суддів з волейболу в Україні в за-
кладах вищої освіти і в системі національної федерації. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження виконано на матеріалах програмного науко-

во-методичного забезпечення спортивно-педагогічних дисциплін, представлених на офіційних 

сайтах спеціалізованих вищих навчальних закладів України і звітів федерації волейболу Украї-

ни стосовно проведення заходів з підготовки волейбольних арбітрів під егідою ФВУ (ознайом-
лювальних лекцій, методичних і практичних семінарів, контрольних тестувань з метою визна-

чення рівня підготовленості суддів). 

Організація дослідження виконувалась у три етапи: вивчення відповідної науково-методич-

ної літератури, формування напрямків дослідження з вивченням програмного матеріалу підго-
товки суддів у закладах вищої освіти (ЗВО) і федерації волейболу України (ФВУ), обробка зі-

браного матеріалу і підведення підсумків отриманих результатів у відповідності до поставленої 

мети дослідження. 

Методи дослідження, що застосовувались: 

– аналіз науково-методичної літератури і даних мережі «Інтернет» (вивчено та узагальнено 
інформацію з науково-методичних джерел як вітчизняних, так і зарубіжних авторів і дані мере-

жі Інтернет, що викликають науково-практичний інтерес у зв’язку з проблематикою дослідження; 

– контент-аналіз (збір даних з джерел документального характеру посилив значущість дока-

зової бази представлених результатів. Дані, що отримані з офіційних джерел (сайти ФВУ, Кон-

федерації волейболу Європи (СEV), Міжнародної федерації волейболу (FIVB), офіційні звіти) є 
вагомим підґрунтям для формування узагальнень. 

Результати дослідження. До професіоналізму суддівства у всі часи існування спорту зав-

жди висувались високі вимоги на змаганнях різних рівнів. Важливими для арбітра є загальнові-

домі вимоги особистісного характеру: відповідальність, чесність, упевненість, справедливість, 

урівноваженість, неупередженість. До характерних професійних ознак належать: досконале 

знання правил гри, конструктивне мислення у прийнятті рішень, раціональна методика суддів-

ства, концентрація і швидкість реакції на ігровий момент, що відбувся, відчуття гри і розуміння 

особливостей змагальної діяльності. 

У суддівську бригаду, що обслуговує матч, за офіційними правилами FIVB входять: пер-
ший суддя, другий суддя, секретар, чотири (два) лінійних. Для офіційних змагань під егідою 

CEV або FIVB, обов’язковий помічник секретаря [13, 24, 25]. 

Згідно з Порядком присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям в Україні 

[12] в професійному волейболі існують наступні категорії кваліфікації суддів, що детермінують 
рівень їх кваліфікації та допуск до суддівства змагань відповідного рівня: «Суддя другої катего-

рії з волейболу», «Суддя першої категорії з волейболу», «Суддя національної категорії з волей-

болу». Кваліфікаційний рівень «Суддя міжнародної категорії з волейболу» українські судді 

отримують за клопотанням федерації волейболу України у Міжнародній федерації волейболу 

(FIVB) з дотриманням відповідних кваліфікаційних вимог. Судді другої категорії мають право 
обслуговувати ігри команд першої ліги національного чемпіонату в якості першого або другого 
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судді та ігри команд вищої ліги, Суперліги і офіційні міжнародні змагання в якості лінійних 

суддів або судді-секретаря. Судді першої категорії мають право обслуговувати ігри команд 
першої та вищої ліги національного чемпіонату в якості першого або другого судді та ігри ко-

манд Суперліги і офіційні міжнародні змагання в якості лінійних суддів або судді-секретаря. 

Судді національної категорії мають відповідні знання і досвід практичної роботи, отримують 

довіру обслуговування ігор команд Суперліги в якості першого або другого судді та офіційні 

міжнародні змагання судді-секретаря. Судді міжнародної категорії, крім максимально високої 
відповідності професійним вимогам міжнародного рівня, мають знати англійську мову на на-

лежному рівні спілкування, щоб мати змогу вирішувати за необхідності ситуації, що вини-

кають протягом матчу, обговорювати технічні питання в суддівській бригаді. Мають право об-

слуговувати офіційні міжнародні змагання – Ігри Олімпіад, чемпіонати світу, Європи та ін. 
Однак, поряд з вимогами, що висуваються до суддів всіх кваліфікаційних рівнів на сучас-

ному етапі розвитку спорту не існує чіткого розуміння поетапної підготовки кваліфікованих 

суддівських кадрів. 

За системою підготовки існують два напрями навчання майбутніх суддів: У ЗВО і в захо-

дах під егідою федерації волейболу України. Основами теорії і методики суддівської діяльності 
з обраного виду спорту за логікою мають опікуватись спортивно-педагогічні кафедри провід-

них спеціалізованих ЗВО з фізичного виховання та спорту, а обласні та національні федерації – 

надавати можливості набуття практичного досвіду суддівської діяльності шляхом призначення 

суддів на офіційні змагання відповідних рівнів. Крім цього, ФВУ та обласні федерації повинні 
опікуватися питаннями підвищення кваліфікації: проведення науково-методичних семінарів, 

ознайомлювальних лекцій з трактуванням нововведень до правил волейболу і методики суддів-

ства, інноваційними тенденціями сучасного стану розвитку волейболу, подальшим ліцензуван-

ням, нормативними вимогами до техніко-тактичної і фізичної підготовленості. 

На особливу увагу заслуговує вивчення питань програмного матеріалу підготовки суддів у 
ЗВО: ознайомлення з основними правилами гри, вивчення основних жестів суддів, методика 

взаємодії суддів на майданчику, заповнення протоколу гри. Вимоги носять здебільшого озна-

йомлювальний характер. 

Ґрунтовне вивчення вищезазначених питань не надає знань, навичок і підстав для отриман-

ня початкової суддівської категорії. Викладачі у ЗВО питаннями суддівства займаються несис-
темно через брак відповідної кваліфікації фахівців з даного питання, крім того кількість годин, 

відведених на вивчення основ підготовки суддів з дисциплін «Теорія і методика обраного виду 

спорту (волейбол)», «Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)» у часовому еквівален-

ті є мінімальними – від 4 до 10 годин в більшості програм профільних ЗВО. Виокремлено від 

дисципліни «Теорія і методика викладання обраного виду спорту» ґрунтовно теми суддівства 

розглядають на дисципліні «Підготовка суддів з видів спорту», де представлено волейбол, у 

двох ЗВО: Харківській державній академії фізичної культури і Запорізькому національному 

університеті на відповідних факультетах (кафедрах) (табл. 1). 

Значущий обсяг знань, вмінь і навичок для роботи судді отримують на тлі завершення про-
фесійної кар’єри гравця або осмисленого підходу до вибору суддівської кар’єри ще в юному 

віці. 

Навчання суддів під егідою ФБУ носить здебільшого прикладний характер нововведень і 

підготовку з огляду на відповідність вимогам до виконання методики суддівства, нормативних 
вимог і складання тестів з метою отримання ліцензії на обслуговування ігор чемпіонату та Куб-

ку України з волейболу відповідного рівнів: першої ліги, вищої ліги, Суперліги. 

Найбільш підготовлені судді (як правило, міжнародної категорії) проводять відповідні 

практичні навчання, надають важливу інформацію з удосконалення практичних навичок, в той 

час як теоретико-методичні засади суддівської роботи залишаються без потужного інформацій-
ного пізнання. 
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Таблиця 1 

Підготовка суддів з волейболу в профільних закладах вищої освіти 

№ ВНЗ Кафедра Дисципліна 
Теми для 
розгляду 

1 НУФВСУ спортивних ігор ТМТДОВС 

О
ф

іц
ій

н
і 
п

р
ав

и
л
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зм
аг

ан
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о
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и
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 в
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д
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сп
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ту

, 
к
ат

ег
о
р
ії

, 

м
ет

о
д
и

к
а 

су
д
д
ів

ст
ва

 

2 ПДАФКіС спортивних ігор ТМОВС 

3 ХДАФК спортивних і рухливих ігор 
Підготовка суддів  

з видів спорту (волейбол) 

4 ЛДУФК теорії спорту та фізичної культури ТСіФК 

5 
НПУ 

ім. М. Драгоманова 

теорії та методики 

фізичного виховання 
ТМВОВС 

6 ЗНУ фізичної культури і спорту ТМСОВС 

7 
КУ  

ім. Б. Грінченка 
спорту та фітнесу МВСД 

 
Дискусія. Фахівцями спортивної галузі, які опікуються вивченням питань стосовно проб-

лем суддівської роботи зауважено важливість удосконалення підходів до освіти, формування 
вмінь і навичок виконання суддівських обов’язків [2, 5, 14 ]. Проведеним дослідженням з ви-
вчення основ суддівської роботи у ЗВО підтверджено необхідність створення системи підготов-
ки суддів з волейболу та умов подальшого удосконалення рівня їх професійної (суддівської) 
діяльності [3, 6, 11]. На наш погляд, доцільним є створення системи безперервної освіти з пи-
тань підготовки суддів з волейболу на засадах поєднання навчання на профільних факультетах 
ЗВО, де випускники отримують базовий кваліфікаційних рівень («Суддя з волейболу»), навчан-
ня в системі ФВУ, де судді підвищують кваліфікаційних рівень до наступних рівнів («Суддя 
другої категорії з волейболу», «Суддя першої категорії з волейболу», «Суддя національної кате-
горії з волейболу») та навчання в системі міжнародної федерації волейболу (FIVB), де судді 
отримують вищий кваліфікаційний рівень – «Суддя міжнародної категорії з волейболу». На на-
шу думку, саме такі підходи до побудови системи неперервної освіти суддів з волейболу є най-
більш раціональними та ефективними. 

Висновки 
1. Аналіз програмного матеріалу підготовки суддів дає підстави вважати, що програмний 

матеріал профільних факультетів і кафедр ЗВО в Україні не забезпечують повноцінний обсяг 
знань, який є необхідним для повноцінної підготовки судді з волейболу, а ФВУ опікуючись пе-
реважно практичним досвідом сприяє вдосконаленню майстерності суддів без визначення ґрун-
товних основ і підходів до початкового вивчення обов’язків у роботі суддів. 

2. Створені умови для підготовки суддів з волейболу в Україні не надають системної мож-
ливості формування необхідних знань і навичок для оволодіння особливостями суддівської ро-
боти і подальшого кар’єрного розвитку. 

Перспективи подальших досліджень ґрунтуються на необхідності поглибленого вивчен-
ня особливостей роботи суддів у бригаді та пошуку нових підходів до вдосконалення підготов-
ки і навчання арбітрів різних кваліфікаційних рівнів (суддівських категорій). 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ  

У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОМУ БАСКЕТБОЛІ НА ПІДСТАВІ ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

Олена Мітова1, Оксана Івченко2 
1 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 
2 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

Анотації: 
Актуальність теми дослідження. 

Стаття присвячена пошуку шляхів 
оптимізації структури комплексного 
контролю баскетболістів на етапі 
попередньої базової підготовки на 
підставі думки експертів. Визначено, 
що сучасний стан системи контролю 
в баскетболі потребує вдосконалення 
у відповідності до змісту навчальної 
програми для дитячо-юнацьких шкіл, 
завдань етапу багаторічної підготовки, 
організації змагальної діяльності, 
сучасних тенденцій розвитку спорту, 
а також останніх досягнень спортивної 
науки з проблеми контролю. 

Мета дослідження – здійснити 
експертну оцінку щодо здійснення 
контролю в практиці підготовки 
баскетболістів на етапі попередньої 
базової підготовки та на цій основі 
обґрунтувати тести з різних сторін 
підготовленості. 

Матеріал та методи досліджен-
ня – аналіз спеціальної, науково-
методичної літератури, експертна 
оцінка, методи математичної статис-
тики. В дослідженні взяло участь 20 
експертів (Заслужені тренери України, 
тренери вищої та першої категорії 
СДЮСШОР № 5 м. Дніпра). 

Результати роботи та ключові 
висновки. На основі ранжування було 
визначено комплекс інформативних 
тестів зі спеціальної фізичної 
та технічної підготовленості, 

 
Optimization of the Pedagogical  

Control Structure in Youth Basketball 
Based on Expert Assessment 

Topicality of the research. The article 
is devoted to finding ways to optimize 
the structure of the integrated control 
of basketball players at the stage 
of preliminary basic training on the basis 
of expert assessment. It is determined that 
the current state of the control system in 
basketball needs to be improved in accordance 
with the curriculum for youth schools, 
the tasks of the multi-year preparation stage, 
the organization of competitive activities, 
modern sports development trends, as well as 
the latest achievements of sports science 
on the issue of control. 

The purpose of the study is to carry 
out an expert assessment of the control 
in the practice of preparing basketball players 
at the stage of preliminary basic training 
and on this basis to substantiate tests 
from different sides of preparedness. 

Material and methods of the research – 
the analysis of special scientific 
and methodological literature, expert 
assessment, methods of mathematical 
statistics. 20 experts (honored trainers 
of Ukraine, coaches of the highest and first 
category of Children’s and Youth Sports 
School of Olympic Reserve № 5 in the city 
of Dnipro) took part in the research. 

The results of work and key 
conclusions. On the basis of the ranking, a set 
of informative tests on special physical 

 
Оптимизация структуры  

педагогического контроля  
в детско-юношеском баскетболе 
на основании экспертой оценки 

Актуальность темы исследования. 
Статья посвящена поиску путей оптимизации 
структуры комплексного контроля баскетбо-
листов на этапе предварительной базовой 
подготовки на основании экспертной оценки. 
Определено, что современное состояние 
системы контроля в баскетболе нуждается 
в совершенствовании в соответствии с содер-
жанием учебной программы для детско-юно-
шеских школ, задач этапа многолетней 
подготовки, организации соревновательной 
деятельности, современных тенденций 
развития спорта, а также последних достиже-
ний спортивной науки по проблеме контроля. 

Цель исследования – осуществить 
экспертную оценку по осуществлению 
контроля в практике подготовки 
баскетболистов на этапе предварительной 
базовой подготовки и на этой основе 
обосновать тесты с разных сторон 
подготовленности. 

Материал и методы исследования – 
анализ специальной научно-методической 
литературы, экспертная оценка, методы 
математической статистики. В исследовании 
приняло участие 20 экспертов (Заслуженные 
тренеры Украины, тренеры высшей и первой 
категории СДЮСШОР № 5 г. Днепр). 

Результаты работы и ключевые 
выводы. На основе ранжирования был 
определен комплекс информативных тестов 
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