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ПЕРЕДМОВА
Волейбол, як один із найбільш привабливих і масових видів спорту,
отримав загальне визнання як у нашій країні, так і в усьому світі. Чемпіонати
світу в Польщі серед чоловіків та в Італії серед жінок у вересні 2014 року
засвідчили збільшення популярності волейболу серед людей різного віку.
Висвітлення останніх новин у засобах масової інформації дозволяє
прихильникам цього виду спорту в Україні постійно стежити за останніми
подіями національного чемпіонату й різних змагань інших рангів.
Для того, щоб грати у волейбол, необхідно володіти певним розвитком
фізичних якостей і рухових умінь та навичок. Під час гри виконання технікотактичних дій з м’ячем супроводжується емоційною напругою, викликає
активізацію серцево-судинної й дихальної систем. Якісні зміни відбуваються
і в руховому апараті. В результаті виконання великої кількості стрибків при
передачі м’яча, нападаючих ударах та блокуванні зміцнюється кісткова
система, суглоби стають більш рухливими, розвивається сила й еластичність
м’язів. Постійні вправи з м’ячем сприяють покращенню глибинного й
периферичного зору, точності й орієнтування в просторі. Заняття волейболом
розвивають також миттєву реакцію на зорові та слухові сигнали, підвищують
м’язове відчуття та здатність до швидкого чергування напруги й
розслаблення м’язів. Спортивна боротьба цікава не лише для учасників, але й
для глядачів і телеглядачів.
Навчаючись на факультеті фізичної культури, студенти спеціальності
6.010201 Фізичне виховання* вивчають дисципліну «Теорія і методика
викладання спортивних ігор», а один із видів спорту передбачений цією
дисципліною, є волейбол. Основні завдання під час вивчення дисципліни є:
дати студентам знання змісту навчального матеріалу відповідно до програми
ЗОШ; навчити студентів

виконувати основні технічні прийоми гри й

тактичні дії; забезпечити формування системи знань із основ техніки й
тактики гри та методики навчання; навчити студентів ставити завдання з
предметних і комплексних уроків; сформувати вміння підбирати засоби

навчання (підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, естафети, рухливі ігри) та
методи для вирішення поставлених завдань; навчити методики проведення
змагань;

формувати

у

студентів

навички

професійно-педагогічної

спрямованості.
Пропонований навчальний посібник розроблений із метою допомогти
студентам, учителям фізичної культури й тренерам у підготовці до
проведення

уроків фізичної

культури, роботи

в позаурочний

та

позашкільний час, а також проведенні тренувальних занять.
Перший розділ посібника присвячений історії гри у волейбол: історії та
розвитку волейболу у світі, діяльності міжнародної федерації волейболу,
історії та розвитку волейболу в Україні, охарактеризовано сучасний стан
українського волейболу, тенденції розвитку світового волейболу.
Другий розділ навчального посібника розкриває формування рухового
вміння та основні етапи навчання. В цьому розділі описані: мета, завдання та
методика навчання відповідно на першому, другому та третьому етапах.
Охарактеризовано

особливості

методики

проведення

уроку

фізичної

культури з елементами волейболу з дітьми різної вікової категорії.
У третьому та четвертому розділах посібника поданий аналіз і методика
навчання основних технічних елементів та тактичних дій гри у волейбол.
Описаний перелік орієнтовних вправ та типових помилок, які можуть
виникати під час навчання та виконання рухових чи тактичних дій.
П’ятий розділ присвячений організації та проведенні змагань із
волейболу. В ньому охарактеризовані такі питання: значення та види
змагань, організація та планування змагань, системи розіграшу, суддівство
змагань.
У шостому розділі навчального посібника розглядаються питання, які
характеризують матеріально-технічне забезпечення проведення занять із
волейболу – обладнання та інвентар для техніко-тактичної й фізичної
підготовки.

На жаль, останнім часам волейбол утратив свою популярність, особливо
серед молоді. В школах не ведеться достатньої роботи для популяризації
цього виду спорту.
Варто відзначити, що підручники й спеціальна література з волейболу
недостатньо висвітлюють

питання, які розглядаються в навчальному

посібнику. У зв’язку з цим пропонована робота може бути корисною в
практичній роботі тренерів, учителів фізичної культури, викладачів вишів,
та студентів факультетів фізичної культури під час їхньої підготовки до
практичних занять і написання модульних контрольних робіт із дисципліни
«Теорія і методика викладання спортивних ігор».
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