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вихованням і спортом сприяють розвитку саме таких якостей, які потрібні для навчання у 

ЗВО та у майбутній виробничій діяльності.  

Отже, дослідження мотиваційних пріоритетів до занять фізичним вихованням юнаків та 

дівчат свідчать про їх відмінність що навчаються в ЗВО. На навчальних заняттях необхідно 

робити акцент на освітню та виховну спрямованість фізичного виховання, тобто 

максимальну психолого-педагогічну направленість, на виховання і формування моральної, 

організаційно -управлінської, фізкультурно-оздоровчої активності студентської молоді. 

Формування мотивації до занять фізичним вихованням та здорового способу життя у 

студентської молоді вимагає зусиль. Оскільки ефект цих зусиль проектується на майбутнє, і 

не кожна молода людина може вирішити це завдання самостійно, необхідна спрямованість 

системи вузівського виховання й освіти на формування у студентської молоді мотивації до 

занять фізичним вихованням та культурою здоров'я. 
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(Херсон, Україна) 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ВПРАВ В СЕКЦІЇ З ВОЛЕЙБОЛУ  

В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

У статті представлено обґрунтування методики інтегральних вправ в секції з 

волейболу. Зазначено, що вправи по вдосконаленню техніки мають поєднуватися з груповими 

тактичними діями. Важливо змінити організаційну побудову тренувальних занять з юними 

волейболістами та дотримуватися певних етапів навчання техніки і тактики. 

Ключові слова: волейбол, техніка, тактика, методи, інтегральні вправи. 
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The article substantiates the methodology of integral exercises in the volleyball section. It is 

noted that exercises for improving technique should be combined with group tactical actions. It is 

important to change the organizational structure of training sessions with young volleyball players 

and to adhere to certain stages of teaching technique and tactics. 

Key words: volleyball, technique, tactics, methods, integral exercises. 

 
Постановка проблеми. Фахівцями у галузі фізичного виховання та спорту розроблено 

та впроваджується у практику фізичного виховання багато засобів, методів і форм які не 

тільки покращують фізичний стан, а й сприяють розвитку психічних та інтелектуальних 

якостей вихованців. Одним із таких засобів є волейбол. А виконання інтегральних вправ 

вимагає від дітей всебічної оцінки ситуації, швидкого прийняття рішення, узгодженого 

виконання рухових дій. На думку С. Єрмакова (1997), інтегральна підготовка – це 

об’єднання, координація і реалізація в умовах тренувального процесу різних сторін 

підготовки спортсменів[1]. В завдання інтегральної підготовки входять: здійснення зв’язку 
між видами підготовки фізичної і технічної, технічної і тактичної, морально-вольової і 

теоретичної; теоретичної і техніко-тактичної, фізичної; досягнення стабільності ігрових 

навичок у складних умовах змагання; реалізація фізичної, технічної, тактичної і морально-

вольової підготовки у поєднанні в ігровій діяльності [2, 4, 5, 6].  
Мета дослідження: обґрунтувати методику використання інтегральних вправ в секції з 

волейболу 

Виклад основного матеріалу. Головні методи інтегральної підготовки – методи 

спільного впливу, ігрові, змагальні. Вищою формою інтегральної підготовки є спортивні 

змагання з волейболу. 

Взаємозв’язок фізичної і технічної підготовки досягається наступним: по-перше, під час 

розвитку фізичних здібностей, необхідних для виконання технічного прийому; по-друге, під 

час розвитку фізичних здібностей в рамках структури технічних прийомів; по-третє, під час 

розвитку спеціальних фізичних здібностей, що застосовуються до окремих технічних 

прийомів у процесі багаторазового повторення технічного прийому із підвищеною 

інтенсивністю (перевищуючу змагальну). 

Важливе значення має досягнення поєднання технічної і тактичної підготовки. Чим 

досконаліша техніка, тим більше у волейболіста можливостей реалізувати свої фізичні 

здібності. Чим досконаліша тактична підготовка і багатше технічний арсенал, тим більші 

можливості має спортсмен і команда в цілому для максимальної реалізації своєї технічної 

підготовки. 

Поєднання тактичної і технічної підготовки досягають, удосконалюючи технічні 

прийоми в рамках тактичних дій і багаторазового виконання тактичних дій з підвищеною 

інтенсивністю, удосконалюючи техніку. 

З позиції вирішення завдань інтегральної підготовки необхідно розглядати структуру 

становлення навиків гри у волейбол, способи і методи, види підготовки, етапи навчання 

техніці і тактиці. На кожній стадії становлення навичок повинні бути задіяні такі вправи, які 

створюють певну послідовність і зв’язок сторін підготовки. 

У процесі інтегральної підготовки контроль спрямований на виявлення наступних даних: 

ефективність дій під час переключення одного технічного прийому до другого, від одної 

тактичної дії до другої; об’єму технічних прийомів і тактичних дій, що застосовуються в 

іграх і змаганнях, їх якість (по числу “своїх помилок”); ефективності технічних прийомів і 

тактичних дій у грі і на змаганнях; ефективності способів і методів інтегральної підготовки; 

інтенсивності і об’єму навантаження. Необхідну інформацію дають контрольні 

випробування, педагогічні спостереження, фото- і відеозаписи та аналіз матеріалів. 

Методика використання інтегральних вправ з елементами волейболу була впроваджена в 

спортивній секції Правдинській загальноосвітній школі Білозерського району Херсонської 

області. У дослідженні прийняли участь учні 7-9 х класів, які мали досвід занять волейболом 

2-3 роки.  
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Юним спортсменам були запропоновані вправи інтегральної спрямованості, які 
виконували блоками на покращення техніки виконання подач, передач м’яча зверху, прийом 
і передача м’яча знизу, нападаючий удар.  

Зміст вправ інтегральної спрямованості, що виконували юні спортсмени мав наступний 
вигляд: 

Подача м’яча – удар, за допомогою якого м’яч вводять в гру. 
Вправа 1. В.п. (вихідне положення) – один гравець у кожній групі стоїть з м’ячом у зоні 

подачі, інші поряд за лицьовою лінією. Гравці з місця подачі почергово виконують подачу 
декілька разів підряд у кожній із квадратів. Потім вчитель пропонує виконувати їх в окремі 
квадрати в послідовності, яку сам пропонує. З метою економії часу подачі виконують дві 
групи гравців одночасно. Гравці повинні виявити вміння стримувати м’яч у відповідний 
квадрат, змінюючи силу удару і траєкторію польоту м’яча. 

Вправа 2. В.п. – дві групи по шість гравців розташовуються на майданчику по ту та іншу 
сторони сітки в одній і тій же побудові. Вправу починають одночасно обидві групи. Гравці, 
що стоять у зоні подачі, виконують серії подач з 10-12 спроб. М’яч подачею спрямовують на 
трьох гравців, які стоять на протилежній стороні майданчику за 5-6 м від сітки. Один з них, 
прийнявши м’яч, передає його партнерові, що стоїть в зоні 2 (в наступних заняттях в зоні 4). 
Останній ловить м’яч і передає його гравцеві, який стоїть за межами майданчику. Цей 
гравець негайно пересилає м’яч виконавцеві серійних подач, і вправа повторюється. Після 
завершення серії подач у групах гравці переміщуються на одну позицію за ходом 
годинникової стрілки, і вправа повторюється. 

Вправа 3. В.п. – дві групи гравців розташовуються на протилежних сторонах 
майданчика. 5-6 гравців кожної групи розташовуються за лицьовою лінією, 6 гравців стоять 
на майданчику в такому порядку: один біля сітки в зоні 2, інші – за лінією нападу. 

Гравці, що виконують подачу, за 3,6,9 спроб прагнуть подати м’яч так, щоб він пролетів 
над головами партнерів і приземлився поблизу лицьової лінії. Критерієм правильності 
виконання завдання є ступінь важливості виконання першої передачі гравцями другої групи. 
У процесі вправи гравці першої і другої груп міняються місцями. 

Передача м’яча – найважливіша і найскладніша ігрова дія, за допомогою якої 
здійснюється організація нападу. 

Вправа 1. В.п. – дві групи гравців стоять відповідно біля сітки в зоні 2 і за лінією нападу. 
Гравці, що стоять за лінією нападу, почергово виконують передачі до сітки по високій 
траєкторії в напрямку партнера, що стоїть попереду. Після передачі кожний з гравців займає 
позицію позаду групи, що стоїть біля сітки. Гравці ж, що стоять біля сітки, почергово 
виконують передачу м’яча над головою в стрибку, а після приземлення – передачу гравцеві, 
що стоїть за лінією нападу. Після цього кожний з них переміщується, щоб зайняти позицію в 
кінці протилежної групи. 

Через певний час гравці груп перешиковуються. Одна група розташовується в зоні 4, а 
друга – по діагоналі за лінією нападу. 

Вправа 2. В.п. – в трьох зонах майданчика розташовані гравці. Перша група займає 
позицію за лінією нападу, друга – в зоні 2. Гравець під номером 3 – в зоні 4. 

Гравці першої групи почергово виконують високу передачу до сітки на гравця другої 
групи, який в свою чергу в стрибку передає м’яч гравцеві 3. Останній передачею посилає 
м’яч гравцеві першої групи. Кожний гравець, що виконав передачу, змінює свою позицію, 
перебігаючи в іншу групу. Вправа продовжується без пауз. 

Через певний час гравці груп перебудовуються, щоб поміняти напрямок передач на 
зворотний – передача до сітки – в зону 4, передача в стрибку – в зону 3 тощо. 

Вправа 3. В.п. – групи (по троє в кожній) розташовуються в зонах 6, 2 і 4. 
Гравець 1 передає м’яч до сітки гравцеві 4, а сам стає в кінці цієї групи, куди спрямовано 

передачу. Гравець 4 в стрибку передає м’яч назад, після чого стає “в хвості” групи в зоні 6. 
Гравець 6 з місця виконує передачу в зону 6 гравцеві 2, а сам виходить дещо вперед, щоб в 
свою чергу провести передачу назад, і стати “в хвості” групи в зоні 6. Гравець 2 посилає м’яч 
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високою траєкторією в зону 4 гравцеві 7, а сам після пересування займає позицію наприкінці 
групи в зоні 4. Гравець 7 в стрибку виконує передачу назад тощо 

Передача м’яча двома руками знизу – в основному захисна дія, однак в ігрових умовах 
виконують передачу зв’язуючому гравцю, а часом і нападаючому. 

Вправа 1. В.п. – по одному гравцю розміщено у зонах 3 і 4, у зоні 6 – група гравців. У 
гравця 1 (зона 5) – м’яч. 

Гравець 1 посилає м’яч у зону 6 гравцеві, який у вихідній позиції стоїть обличчям до 
м’яча, що підлітає. Потім він виконує передачу до сітки (з поворотом праворуч) на гравця 
зони 4. Якщо перша передача проведена з низькою траєкторією, а тому в гравця 2 практично 
немає часу для виконання попереднього повороту перед передачею м’яча до сітки, тоді цей 
гравець повинен застосовувати іншу техніку підбиття м’яча знизу – дугоподібний рух 
руками, який завершується підбиттям м’яча в напрямку гравця, що стоїть біля сітки. 

Після певної кількості передач гравці міняються позиціями для повторення вправи. При 
першій зміні із складу групи зони 6 бере участь тільки перший гравець. При другій зміні – 
другий гравець тощо. 

Вправа 2. В.п. – пари гравців розташовуються відповідно в зонах 1 і 4, 6 і 3, 5 і 2. У 
гравців зон 4, 3, 2 – м’ячі. 

Всі гравці, що стоять біля сітки, одночасно посилають м’яч довільним способом 
партнерам; ті, своєчасно вийшовши на м’яч, виконують відповідну передачу до сітки. Вправа 
зупиняється після 7-9 серій передач для зміни позицій так, як це робиться в грі, і вправа 
повторюється. Умови виконання передачі м’яча до сітки нижнім способом можна 
ускладнити трохи неточною передачею від сітки: збільшенням швидкості польоту м’яча. 

Нападаючий удар – є завершальною дією атакуючої команди та найефективніший 
спосіб атаки команди. 

Вправа 1. В.п. – групи нападаючих розташовуються в зонах 4 і 2, у зоні 3 – зв’язуючий, у 
зоні 6 – гравець з кількома м’ячами. 

Після першої передачі із зони 6 зв’язуючий гравець виконує передачу нападаючим зон 4 
або 2. Попередньо про напрямок передачі м’яча для удару не оголошується.  

Вправа 2. В.п. – 3-4 нападаючих гравців займають позицію в зоні 4, зв’язуючий гравець – 
у зоні 2; у зоні 6 – гравець з декількома м’ячами. 

Із зони 6 м’яч посилають зв’язуючому, котрий виконує передачу для удару заввишки 1 
м. Нападаючі після довгого швидкісного розбігу почергово виконують удари, спрямовуючи 
м’яч через сітку в першій спробі в зону 5, у другій – у зону 6 і 1. 

Вправа 3. В.п. – зв’язуючий гравець розташовується на відстані одного метра від сітки в 
зоні 3, три нападаючих – у метрі за лінією нападу в зонах 4, 3 і 2; у зоні 6 – допоміжний 
гравець, що має кілька м’ячів; за метр від середньої лінії і паралельно їй крейдою проведена 
лінія або риска. 

Гравець зони 6 періодично посилає передачами м’яч у напрямку зв’язуючого гравця, 
який почергово, а потім на власний розсуд виконує передачі для удару нападаючим. Останні 
проводять удар з-за лінії в довільному напрямку. 

Після 3-4 ударів зі своєї позиції нападаючі переходять на інші за вказівкою вчителя. 
Висновки. З юними волейболістами сільської спортивної секції вправи по 

вдосконаленню техніки поєднувались з груповими тактичними діями. Організаційна 
побудова тренувальних занять передбачала розміщення гравців на майданчику обличчям 
(або спиною до сітки). Як правило, всі вправи виконувались учнями “на сітку” в трійках або 
четвірках. 

Процес тренування проходив умовно в два етапи. На першому етапі проводилося 
навчання і вдосконалення прийому знизу, передачі зверху, верхньої прямої передачі. 
Тривалість етапу два місяці. По ходу навчання тренером оцінювалось засвоєння окремих 
технічних прийомів, а наприкінці етапу проводилось тестування учнів на уміння виконувати 
групові дії.  

На другому етапі (1 місяць) проводилось навчання та вдосконалення прямого 
нападаючого удару з застосуванням методики інтегральної спрямованості. Після завершення 
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навчання проводився тест на техніку виконання нападаючого удару. Потім тренером 
оцінювались навички виконання вивчених елементів волейболу в командних діях тобто в 
двосторонніх іграх з волейболу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

 
В статье рассматривается игра, как средство разносторонней подготовки юных 

спортсменов. Игра широко используется в обязательной, вспомогательной части 
спортивной тренировки. Постоянное преодоление разнообразных препятствий, действия в 
усложненных условиях формируют морально-нравственную основу поведения 
занимающихся. Здесь воспитываются черты спортивного характера, отличающегося 
особой целеустремленностью и способностью к полной мобилизации в необходимых 
ситуациях. Игры ценны как средство овладения всем багажом жизненно важных 
двигательных навыков. 

Ключевые слова: технология; игровой метод; физическая подготовка; спортсмены. 
 
The article considers the game as a means of versatile training of young athletes. The game 

method is widely used in the mandatory, auxiliary part of sports training. Constant overcoming of 
various obstacles, actions in complicated conditions form the moral basis of the behavior of 
students. Here are brought up the traits of a sporting character, characterized by a special sense of 
purpose and the ability to fully mobilize in the necessary situations. Games are valuable as a means 
of mastering all the baggage of vital motor skills. 

Key words: technology; playing method; physical preparation; sportsmen. 
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