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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ  
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У НЕПРОФІЛЬНИХ ЗВО

Анотація. Розглянуто сучасні підходи до успішної підготовки студентів волейболістів з метою ефектив-
ного розвитку їх технічної підготовленості. Проведено аналіз та узагальнення літературних джерел з 
метою дослідження сучасних засобів й методи розвитку й удосконалення спортивної майстерності студен-
тів непрофільних закладів вищої освіти. Встановлено, що якісно новий рівень гри у волейбол залежить 
від раціонального використання в тренувальному процесі студентів інноваційних підходів до розвитку 
й удосконалення технічної підготовки. Ефективними вважаються засоби, основані на пропорційному за-
стосування різних елементів техніки гри з урахуванням рівня фізичної підготовленості волейболістів, біо-
механічних показників рухів, морфофункціонального та психоемоційного стану волейболістів на засадах 
індивідуалізації тренувального процесу. 
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AppLIcATIoN oF MoDErN EquIpMENT For DEvELopMENT oF TEchNoLogY  
IN voLLEYBALLS IN uNIvErSAL hIghEr EDucATIoN 

summary. The modern approaches to the successful training of volleyball students in order to effectively de-
velop their technical preparedness are considered. The analysis and generalization of literary sources with the 
purpose of research of modern means and methods of development and perfection of athletic skill of students 
of non-specialized institutions of higher education is carried out. To achieve improvement of sportsmanship of 
athletes is possible through introduction in the process of physical education in institutions of higher education 
of modern means and methods that will promote the development of physical, gaming, as well as technical and 
tactical readiness of students. The overwhelming majority of researchers point to the need for an integrat-
ed approach to the training process of sports teams in the game of sports. In particular, in order to improve 
the technical training of volleyball players, modern specialists and authoritative trainers are developing new 
training models. Scientists recommend the use of targeted training programs and the development of shock 
techniques in a holistic and dissected method based on the results of biomechanical research. Considerable 
attention is paid to the formation of shock skills, taking into account the anthropometric data of athletes, using 
visual means of training. It is established that a qualitatively new level of volleyball play depends on the ra-
tional use of innovative approaches in the training process of students to the development and improvement of 
technical training. Given the fact that there are work that indicates a direct proportional relationship between 
physical development, morphofunctional state of the organism and general physical preparedness, it can be 
argued about the possibility of influencing the technical training of volleyball players through the improvement 
of certain physical qualities in them. Effective means are considered based on the proportional application of 
various elements of the game technology, taking into account the level of physical fitness of volleyball players, 
biomechanical parameters of movements, morphofunctional and psycho-emotional state of volleyball on the 
basis of individualization of the training process.
Keywords: volleyball, technical preparedness, physical qualities, physical.

Актуальність дослідження. Аналіз про-
токолів різного рівня змагань серед моло-

діжних команд з ігрових видів спорту показав, 
що протягом останніх років спортивна майстер-
ність студентів, які навчаються у непрофільних 
закладах вищої освіти, потребує удосконалення 
[2; 5; 6]. Досягти покращення спортивної май-
стерності спортсменів можливо через впрова-
дження у процес фізичного виховання ЗВО 
сучасних засобів й методів, які сприятимуть роз-
витку фізичної, ігрової, а також техніко-тактич-
ної підготовленості спортсменів. 

Незважаючи на наявність досліджень з питань 
осучаснення і модернізації тренувального процесу 
волейболістів [2; 4; 6; 7], на даний час в науковій 
літературі недостатньо висвітлені питання щодо 
можливостей застосування наявних методів і засо-
бів в умовах непрофільних закладів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З огляду на те, що існують роботи, які 
вказують на прямий пропорційний зв’язок між 
фізичним розвитком, морфофункціональним 
станом організму та загальною фізичною під-
готовленістю можна стверджувати про можли-
вість впливу на технічну підготовленість сту-
дентів, які займаються у спортивних секціях 
з волейболу, через удосконалення у них певних 
фізичних якостей. 

З огляду на це, заслуговує на увагу техноло-
гія аквафітнесу ігрового спрямування на при-
кладі баскетболу, запропонована Базилюк Т.А.  
За даними авторки, використання такої про-
грами у процесі фізичного виховання студен-
ток вищих навчальних закладів забезпечує 
покращення їх психоемоційного стану, показ-
ників функціональної підготовленості, фізич-
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них якостей – швидкості реакції та координації.  
Як стверджує дослідниця, застосування такої 
технології у процесі фізичного виховання сту-
денток, сприяє також й навчанню техніки воло-
діння м’ячем [1].

Чернов Л.Я. виділив основні технічні дії, не-
обхідні для опанування гри у волейбол: подача, 
прийом, передача м’яча, атакуючий удар, блок 
та перекидання (технічний прийом захисту, 
коли атака неможлива). З метою розвитку необ-
хідних для цієї спортивної гри фізичних якос-
тей автор пропонує в тренувальному процесі 
застосовувати вправи, спрямовані на розвиток 
швидкості, спритності, гнучкості, сили, вибухо-
вої сили тощо [7].

Переважна більшість науковців сходяться 
на думці, що досягти належного рівня техніч-
ної підготовленості у студентів-волейболістів 
можливо лише за умови дотримання певних 
принципів спортивного тренування, а саме: по-
слідовності, неперервності, систематичності, по-
ступовості та індивідуалізації. Такий підхід за-
безпечить підвищення ефекту від тренувальних 
занять без шкоди для здоров’я студентів [2; 4; 8].

Мета дослідження: дослідити сучасний 
стан та можливості удосконалення технічної 
підготовки студентів, які займаються у спортив-
них секціях з волейболу засобами фізичного ви-
ховання у непрофільних ЗВО.

Методи дослідження: аналіз та узагаль-
нення літературних джерел.

Виклад основного матеріалу. Переважна 
більшість дослідників вказують на необхідність 
комплексного підходу до тренувального про-
цесу спортивних команд з ігрових видів спор-
ту. Зокрема, з метою удосконалення технічної 
підготовки волейболістів сучасними фахівцями 
та авторитетними тренерами розробляються 
нові моделі тренувань. Популярними здебіль-
шого є адаптовані до сучасного рівня гри схеми 
динаміки об’єму та інтенсивності навантажень 
в річному макроциклі тренувань. Науковці ре-
комендують використовувати цільові програ-
ми навчання і вдосконалення техніки ударних 
рухів цілісним та розчленованим методом, по-
будованих на результатах біомеханічних до-
сліджень. Значну увагу при цьому приділяють 
формуванню навичок ударних рухів з урахуван-
ням антропометричних даних спортсменів, ви-
користовуючи наочні засоби навчання. З цією 
метою в тренувальному процесі волейболістів, 
як правило, використовують різні види фі-
зичних вправ: підвідні, імітаційні, змагальні, 
ігрові тощо. Водночас, враховуючи складно-
координаційну природу переважної більшості 
рухових дій волейболістів, у під час тренуваль-
них занять з волейболу використовують вправи, 
спрямовані на розвиток координації, гнучкості, 
спритності [4; 6].

З метою підвищення рівня технічної підго-
товки на усіх етапах підготовки волейболістів 
провідні тренери застосовують такі моделі тре-
нування, які забезпечують набуття навички 
застосовувати арсенал технічних прийомів і за-
собів в різних ігрових ситуаціях при активній 
протидії суперника [2].

Раціоналізація тренувального процесу 
та чітка градація дій учасників команди під 

час атаки чи нападу забезпечують покращення 
техніки у волейболі з одночасним удосконален-
ням швидкісної техніки. Слід указати, що у по-
шуках інноваційних підходів до тренувального 
процесу тренери часто схиляються до одночас-
ного використання під час гри різних варіантів 
подач й атак, що, на думку практиків, є запо-
рукою підвищення рівня гри, одночасно забез-
печує дієву атаку та сильних захист. Іншою 
інноваційною складовою в технічній підготовці 
волейболістів є оптимальне застосування об-
манних рухів.

Як свідчить аналіз літературних джерел, 
перемоги на змаганнях високого рівня визна-
чаються зрілістю тактичної майстерності волей-
болістів. Високий рівень тактичної підготовле-
ності волейболістів залежить від ефективного 
використання технічних прийомів, варіативнос-
ті тактичних дій [7]. 

Слід указати, що досягти гармонійного роз-
витку й удосконалення тактичної та техніч-
ної підготовки можливо лише за умови уріз-
номанітнення застосованих у тренувальному 
процесі технічних прийомів. При цьому необ-
хідно дотримуватися й іншої вимоги до трену-
вання – багаторазового виконання індивіду-
альних, групових, командних дій в нападі та  
захисті [5; 7]. 

Всі інноваційні підходи в спортивному тре-
нуванні спрямовані на досягнення максималь-
но позитивного результату. Під час гри у на-
паді частіше використовується напад із задньої 
лінії, і не лише з першої зони, але й з п’ятої і, 
особливо, з шостої. Помітно частіше прослідко-
вується підключення до нападу гравців задньої 
лінії, коли гравець, що пасує також знаходиться 
на задній лінії, тобто є четвертим нападаючим. 
При грі в захисті частіше команди страхують 
блокуючих гравцем передньої лінії, що не бере 
участь у блоці [5].

Взаємодія технічних прийомів, направле-
на на вдосконалення швидкості і сили займає 
провідну роль в досягненні високих результатів 
виконання технічних прийомів гри, зокрема на-
падаючого удару, дій в захисті [3; 7]. 

Технічні прийоми волейболу належать до 
складнокординаційних рухів і тому вимагають 
від тренера ретельної попередньої підготовки. 
Більшість тренерів у практичній роботі з волей-
болістами опираються на власний досвід, реко-
мендації провідних педагогів і тренерів, аналіз 
літературних джерел та інший потік науко-
во-обґрунтованого інформаційного матеріалу. 
У спільній спортивній діяльності гравців та тре-
нера особливу актуальність має змістовна час-
тина цього виду спорту й специфічно важливі 
для волейболу психофізіологічні аспекти рухо-
вої діяльності [5; 6].

Висновки і пропозиції. Якісно новий рі-
вень гри у волейбол залежить від раціональ-
ного використання в тренувальному процесі 
студентів інноваційних підходів до технічної 
підготовки. Ефективними вважаються засоби, 
основані на пропорційному застосування різних 
елементів техніки гри з урахуванням рівня фі-
зичної підготовленості волейболістів, біомеха-
нічних показників рухів, морфофункціонально-
го та психоемоційного стану волейболістів. 
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