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ВСТУП 

 

 

Актуальність. Волейбол є одним із видів спорту, що характеризується 

раціональним поєднанням індивідуальних та командних дій. Загострення 

конкуренції в національних та міжнародних змаганнях з волейболу вимагає 

пошуку нових науково-методичних підходів до планування підготовки 

волейболістів у річному тренувальному циклі. До змісту змагальної 

діяльності у волейболі входить великий обсяг техніко-тактичних прийомів, 

дій та комбінацій, які можуть якісно удосконалюватись лише за умови 

застосування сучасних методів підготовки [2].  

Сучасний рівень розвитку спорту ставить високі вимоги до організації 

та проведення навчально-тренувального процесу кваліфікованих 

спортсменів, змісту та структури спеціальної підготовки. Для оптимізації 

тренувального процесу доцільно використовувати весь передовий науково-

методичний досвід провідних тренерів і спеціалістів кваліфікованих 

волейбольних команд, який відбивається у тренувальних вправах. Сукупність 

тренувальних вправ з необхідними умовами їх виконання для вирішення 

певної педагогічної мети утворює тренувальне завдання [35]. 

Ю.В. Верхошанський тренувальне завдання розглядає як структурний 

елемент моделювання тренувального процесу [6]. Про необхідність 

застосування тренувальних завдань у підготовку спортсменів указується в 

роботах Б.А. Шустіна (1995), А.Г. Рибковського (1998), В.А. Романенко 

(1999), Е.В. Федотової (2001), В.Н. Платонова (1980, 1984, 1997, 2004) та ін.. 

Отже, фахівцями теорії і практики спорту протягом останніх десятиріч 

приділяється достатньо велика увага використанню тренувальних завдань у 

процесі підготовки кваліфікованих спортсменів. Саме тому, подальша 

розробка та експериментальне обґрунтування використання спеціальних 

тренувальних завдань у підготовці волейболістів, представляється достатньо 

перспективним і ефективним напрямком. 
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Дослідження впливу застосування модельних тренувальних завдань у 

підготовці кваліфікованих волейболістів на теперішній час є актуальним, 

отримані висновки дозволять підвищити якість навчально-тренувального 

процесу і послугують методологічною основою для удосконалення 

змагальної діяльності спортсменів.  

Мета роботи – розробити і експериментально обґрунтувати 

застосування спеціальних тренувальних завдань з метою удосконалення 

техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих волейболістів. 

Перед дослідженням були поставлені наступні завдання: 

1. Вивчити теоретико-методичні основи техніко-тактичної 

підготовки волейболістів. 

2. Проаналізувати структуру та зміст техніко-тактичної підготовки 

студентської волейбольної команди на різних етапах річного 

макроциклу підготовки. 

3. Визначити рівень техніко-тактичної підготовки кваліфікованих 

волейболістів та особливості змагальної діяльності команд різної 

кваліфікації та гравців різного ігрового амплуа.  

4. Розробити спеціальні тренувальні завдання для техніко-тактичної 

підготовки кваліфікованих волейболістів і обґрунтувати 

ефективність їх застосування в річному циклі підготовки. 

Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес кваліфікованих 

волейболістів.  

Предмет дослідження – техніко-тактична підготовка кваліфікованих 

волейболістів. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження визначався 

поставленими завданнями та існуючими вимогами до проведення 

педагогічних досліджень. Для розв’язання завдань були використані наступні 

методи: 

• загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, узагальнення, 

аналогія; 
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• методи емпіричного рівня: педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент, педагогічне тестування; 

• методи математико-статистичної обробки результатів. 

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що вперше 

запропонована методика застосування на різних етапах річної підготовки 

кваліфікованих волейболістів спеціальних завдань, побудованих на основі 

комплексного підходу. 

Практична значущість роботи полягає в розробці та 

експериментальному обґрунтуванні використання спеціальних тренувальних 

завдань та навчальних ігор у процесі підготовки кваліфікованих 

волейболістів, що сприяє оптимізації організації та методики проведення 

тренувальних занять, підвищенню техніко-тактичних можливостей 

спортсменів; досягненню запланованих спортивних результатів. 

Результати дослідження можуть бути використані: 

- при розробці та реалізації програмно-нормативного матеріалу за 

розділом «Техніко-тактична підготовка спортсменів ігрових видів спорту в 

макроцикле підготовки»; 

- у професійно-педагогічної діяльності викладачів кафедр фізичного 

виховання та спортивних ігор вузу для організації та проведення 

тренувальних занять з волейболу зі студентами. 

Достовірність і обґрунтованість результатів дослідження 

забезпечується теоретичною та методологічною обґрунтованістю його 

вихідних даних, що дозволяють реалізовувати науковий підхід до 

дослідження проблеми та докази висунутої гіпотези; використанням 

сучасних методів дослідження, адекватних меті, предмету і завданням; а 

також тривалістю експериментальної перевірки ефективності підготовки 

студентської команди з волейболу в річному циклі тренування. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

були предметом обговорення на засіданні наукового гуртка кафедри теорії і 

методики спорту. Окремі аспекти дослідження висвітлені у науковій статті 
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Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Фізична 

культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві» (Вінниця, 

2016). 

Структура і обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаної літератури та додатків. Ілюстративний матеріал подано у 7 

таблицях і 9 рисунках. Загальний обсяг роботи 78 сторінки друкованого 

тексту, основний зміст викладено на 60 сторінках. В роботі використано 74 

літературних джерел. 
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