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Анотації:
Розглянуто стан проблеми і пер-
спективи використання волей-
болу для вирішення навчальних 
завдань і покращення фізичного 
стану учнів. Досліджено процес 
фізичного виховання учнів 4–5 
класів загальноосвітнього на-
вчального закладу. Акцентовано 
увагу на наявність низької мото-
рної щільності більшості уроків 
фізичного виховання. Обґрунто-
вано необхідність впровадження 
нової технології формування в 
учнів навичок гри у волейбол. 
Технологія враховує альтер-
нативні традиційній підходи та 
спрямована покращення фізич-
ного стану учнів в процесі фізич-
ного виховання. 

Прозар Н.В. Проблемы и перспективы 
использования волейбола как средства 
улучшения физического состояния уче-
ников общеобразовательных учебных 
заведений. Рассмотрено состояние пробле-
мы и перспективы использования волейбо-
ла для решения учебных задач и улучшения 
физического состояния учеников. Исследо-
ван процесс физического воспитания уче-
ников 4-5 классов общеобразовательного 
учебного заведения. Акцентировано внима-
ние на наличие низкой моторной плотности 
большинства уроков физического воспита-
ния. Обоснована необходимость внедрения 
новой технологии формирования у учени-
ков навыков игры в волейбол. Технология 
учитывает альтернативные традиционные 
подходы и направлена на улучшение физи-
ческого состояния учеников в процессе фи-
зического воспитания. 

Prozar N.V. Problems and prospects of 
use volleyball as a tool for improvement 
of physical condition general education 
schools pupils. The state of problem and 
prospect of the use of volleyball is consid-
ered for the decision of educational tasks 
and improvement of bodily condition of stu-
dents. The process of physical education 
of students is investigational 4-5 classes of 
general educational establishment. Atten-
tion in the presence of motor low-density 
of most lessons of physical education is 
accented. The necessity of introduction of 
new technology of forming students play-
ing volleyball skills is grounded. Technolo-
gy takes into account alternative traditional 
approaches and directed on the improve-
ment of bodily condition of students in the 
process of physical education.
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Вступ 1

Важливим засобом різнобічного розвитку дитини 
шкільного віку є рухливі та спортивні ігри. На 
уроках фізичного виховання їх використання сприяє 
вирішенню визначених навчальною програмою 
завдань [16; 20], з яких провідне місце посідає покра-
щення фізичного стану учнів. 

Повною мірою зазначене стосується такої спор-
тивної гри як волейбол. Водночас її використання для 
покращення фізичного стану учнів можливе лише за 
умови, що цей процес буде виглядати як ігрова ді-
яльність, а не вивчення окремих елементів, оскільки 
останнє не забезпечує необхідних фізичних наванта-
жень –– основи досягнення позитивного результату у 
вирішенні цього завдання. 

З огляду на зазначене, важливим є раціональне 
планування змісту навчального матеріалу програми 
фізичного виховання, передусім у 5 класі, оскільки 
крім волейболу, в цей час учні також розпочинають 
вивчати інші спортивні ігри –– гандбол, баскетбол, а 
згідно нової програми також і футбол [16]. У зв’язку 
з цим значна кількість уроків спрямовується на ви-
рішення завдань із вивчення техніки елементів цих 
спортивних ігор. При цьому, такі уроки відзначають-
ся невисокими параметрами фізичних навантажень. 
Іншими словами, зазначене зумовлює недостатні фі-
зичні навантаження в аспекті досягнення необхідного 
адаптаційного ефекту, що є основою покращення по-
казників фізичного стану учнів. 

Вищевказане засвідчує необхідність визначення пе-
дагогічних умов, реалізація яких дозволить розв’язати 
зазначену проблему. Частково цьому можуть сприяти 
поодинокі [15] дослідження, що засвідчують перевагу 
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технології «концентрованого навчання» учнів певній 
спортивній грі (зокрема авторка розглядала баскет-
бол) над чинною технологією. Що стосується техно-
логії навчання гри у волейбол в аспекті розв’язання 
окресленої нами проблеми, то такі дослідження від-
сутні, тобто є потреба в їх проведенні. 

Робота виконується згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів та студентів» (номер державної реє-
страції 0107U000771). Роль автора полягатиме в об-
ґрунтуванні педагогічних умов покращення фізично-
го стану учнів 4–5 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів засобами волейболу в комплексі з іншими ви-
значеними програмою фізичного виховання засобами 
та експериментальній перевірці розробленої на цій 
основі технології розв’язання визначеного завдання в 
умовах збільшеної наполовину кількості уроків у на-
вчальному році. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи–– на теоретичному рівні визначити 

недоліки і перспективи використання волейболу як 
засобу покращення фізичного стану учнів загально-
освітнього навчального закладу в процесі фізичного 
виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, узагальнення, систематизацію, порів-
няння. Опрацьовували наукові та документальні літе-
ратурні джерела, загальна кількість яких склала понад 
100. 
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Результати дослідження
Одним з ефективних засобів фізичного виховання 

є волейбол. Окрім вирішення навчальних і виховних 
завдань, використання цієї спортивної гри в процесі 
фізичного виховання сприяє підвищенню інтересу 
учнів до занять спортом взагалі та їх активному від-
починку з використанням фізичних вправ у позауроч-
ний час. Водночас заняття волейболом забезпечують 
комплексний і різнобічний вплив на організм, висо-
кий рівень фізичних навантажень, що особливо важ-
ливо в аспекті покращення фізичного стану учнів [6]. 
Останнє сьогодні розглядається як одне з найважливі-
ших завдань у зв’язку з негативною тенденцією у ви-
яві рухових і морфофункціональних показників учнів 
[2; 10; 14]. 

Згідно з визначенням Міжнародного комітету із 
стандартизації тестів фізичний стан –– характерис-
тика особистості людини, стан її здоров’я, статури і 
конституції, функціональних можливостей організму, 
фізичної працездатності та підготовленості [14, 21]. 
Покращити ці показники неможливо ніяким іншим 
шляхом, крім систематичного використання помірних 
і високих фізичних навантажень [1]. 

Чинною програмою фізичного виховання для 
учнів основної школи [16] визначені такі спортив-
ні ігри: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол. Ана-
ліз змісту попередніх програм фізичного виховання 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів виявив 
таке. Починаючи із 1973 року [11; 19] волейбол по-
чинають вивчати з 4 класу (десяти років, 5 клас у разі 
початку навчання з шести років). Останнє пов’язано з 
рекомендаціями теорії спортивного відбору про спри-
ятливість цього віку для початку занять однією із за-
значених спортивних ігор [3; 22], що значною мірою 
зумовлено анатомо-фізіологічними особливостями ді-
тей зазначеного віку [8; 23].

Зміст вітчизняних [12; 18; 21] та чинних про-
грам фізичного виховання учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів у країнах близького зарубіжжя [13; 
24–27] виявляє аналогічну вищезазначеній картину. 
Що стосується початку вивчення п’ятикласниками 
прийомів усіх пропонованих програмою спортив-
них ігор в одному навчальному році [29], то наукове 
обґрунтування такому підходу відсутнє, а практика 
засвідчує окремі недоліки таких уроків фізичного 
виховання. Передусім вони пов’язані з низькою мото-
рною щільністю уроків, а отже низькими величинами 
фізичних навантажень у зв’язку із специфікою етапу 
початкового вивчення техніки рухових дій [28; 30]. 

Інша причина полягає в тривалому очікуванні з 
боку учнів результату навчання, що виявляється лише 
в ігровій діяльності й, складаючи основу формуван-
ня в них мотиву досягнення успіху, забезпечує високу 
фізичну працездатність і бажання виконувати запро-
поновані рухові завдання [4; 5]. Крім цього, існуючий 
інтерес учнів підліткового віку до спортивних ігор [7; 
14] під час уроків вивчення елементів певної з них 
стає невисоким у зв’язку з низьким ефектом ігрової 
діяльності, одна з основних причин якого –– відсут-
ність необхідної технічної, тактичної підготовленості 
й знань правил гри [15]. Зазначене зумовлює форму-

вання відповідної мотивації [9], що в нашому випадку 
розглядається в аспекті використання учнями цього 
виду рухової діяльності у позаурочний час. 

Водночас практика фізичного виховання учнів мо-
лодших класів шкіл США використовує підхід, що до-
зволяє частково зняти означені проблеми. Він полягає 
у знайомстві дітей з елементами визначених програ-
мою спортивних ігор під час різноманітних рухливих 
ігор, тобто до початку поглибленого вивчення перших 
[17]. 

З іншого боку, окремі дослідження [15] засвідчу-
ють перевагу технології «концентрованого навчання» 
учнів спортивним іграм над чинною, зокрема шести-
класників грі в баскетбол. Основна ідея цієї технології 
полягає в тому, що впродовж навчального року учні 
оволодівають усіма основними елементами цієї гри 
так, що наприкінці можуть їх ефективно використо-
вувати у вигляді повноцінної спортивно-ігрової діяль-
ності. Використання зазначеної технології дозволяє 
також отримати значно вищу (порівняно із загаль-
ноприйнятою) якість оволодіння елементами гри, їх 
реалізацію під час ігрової діяльності, кращих розви-
тку координації, витривалості, зорової пам’яті та по-
казників поля зору кольорової і силуетної чутливості, 
спроможності утримувати, концентрувати, розподі-
ляти увагу, критично і компетентно оцінювати власні 
досягнення в оволодінні навчальним матеріалом, на-
вчити цій грі інших дітей. 

Водночас аналіз наукової літератури засвідчує 
відсутність досліджень, спрямованих на розроблен-
ня ефективних технологій навчання учнів загально-
освітньої школи елементам гри у волейбол у процесі 
фізичного виховання. Зокрема це стосується: початку 
вивчення її елементів з урахуванням положень «ви-
переджувального навчання»; ефективності викорис-
тання традиційного (розподіл матеріалу впродовж 
декількох навчальних років) чи «концентрованого» 
навчання; визначення педагогічних умов досягнення 
найкращого результату у комплексному вирішенні за-
вдань із вивчення елементів гри та покращення фізич-
ного стану учнів. 

Висновки 
1. Вивчення спортивних ігор учнями загальноос-

вітнього навчального закладу відбувається на осно-
ві загальноприйнятого підходу, який передбачає ви-
вчення всіх визначених програмою спортивних ігор 
з п’ятого класу, що суттєво зменшує частку уроків з 
високою моторною щільністю. 

2. Відносно низька моторна щільність більшості 
уроків фізичного виховання відзначається параметра-
ми фізичних навантажень, які не забезпечують необ-
хідного адаптаційного ефекту, а враховуючи низькі 
рухову активність і морфофункціональні показники 
учнів –– покращення більшості показників їхнього 
фізичного стану. 

3. Не дістала належного обґрунтування техноло-
гія формування в учнів навичок гри у волейбол, що 
враховує альтернативні традиційній підходи та спря-
мована на одночасне вирішення не тільки навчальних 
завдань, але також з покращення їхнього фізичного 
стану в процесі фізичного виховання. 
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Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
перевірку ефективності традиційної технології фор-
мування в п’ятикласників навичок гри у визначених 
програмою спортивних іграх та позитивної зміни по-
казників їх фізичного стану в процесі фізичного ви-
ховання. 
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