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организация и проведение чемпионатов и кубков областного уровня по волейболу, а также участие 
волейболистов Закарпатья во всеукраинских и международных соревнованиях.  
Ключевые слова: волейбол, чемпионат, кубок, международные соревнования. 
Annotation. Trifan A. The history of the development of volleyball in Zakarpattia. The Third Stage (1991-2008). 
The process of the development of volleyball in Zakarpattia in 1991-2008 is analysed in this article. Regional 
championships and Cups, participation of sportsmen from Zakarpattia in All-Ukrainian, and international contests are 
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Вступ. 
24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення 

незалежності України. І хоч цей документ підлягав ще затвердженню на Всеукраїнському референдумі, вже 
тоді Верховна Рада визнала за необхідне створити Раду оборони, Збройні сили, Національну гвардію, 
прискорити формування Конституційного суду. Урядові доручалися організація переходу у власність України 
підприємств союзного підпорядкування, введення в обіг власної грошової одиниці та забезпечення її 
конвертування. Першого грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, у якому взяли участь 84% від 
загальної кількості внесених до списку громадян. Позитивну відповідь на запитання: 

,,Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України” дали понад 90% тих, хто брав участь у 
голосуванні. 

Проголошення незалежності України, а також результат грудневого референдуму про незалежність 
України дали старт існуванню і побудові нової держави. З цього часу починається нова сторінка в історії 
України. 

Глобальні зміни всеукраїнського масштабу не могли не вплинути на становище популярного на 
Закарпатті виду спорту - волейболу. Волейбол Закарпаття до 1991 року не був представлений ні на 
всесоюзному, ні на українському республіканському рівнях. З виходом України з СРСР, він не просто 
продовжив своє існування, як популярна серед населення нашого краю спортивна гра, але дістав більш широкі 
можливості для свого розвитку. В той же час виникло дуже багато проблем перед волейболом вищого 
всеукраїнського рівня. Адже з розпадом СРСР зламалася система волейбольних змагань у країні. Перестали 
проводитися чемпіонати СРСР - вища та перша ліга, чемпіонат для дублюючих складів команд вищої ліги, а 
також Кубок СРСР. Стала не потрібною система відбору до першої та вищої ліг СРСР. Серйозної реорганізації 
повинні були зазнати республіканський волейбол, зокрема, студентський та аматорський, а також волейбольні 
змагання ДСТ та всілякого роду відомчі змагання. Потрібна була серйозна реорганізація українського 
волейболу. Негаразди волейболу вищого рівня дали Закарпаттю вагомий шанс прорватися на всеукраїнську 
арену волейбольних баталій. Однак для цього потрібно було пройти нелегкий шлях розвитку всього волейболу 
в Закарпатті. Звідси й необхідність проведення аналізу розвитку волейболу на Закарпатті за період 1991-2008 
рр. 

Цю роботу слід розглядати як продовження досліджень [17], [18] і [16]. 
Формулювання цілей роботи.  
Метою цього огляду є висвітлення питань:  

- становище закарпатського волейболу в перші роки незалежності України;  
- організація й проведення всілякого роду волейбольних турнірів на Закарпатті та участь закарпатських 

волейболістів у таких турнірах за межами області;  
- деякі особливості роботи ДЮСШ в Закарпатській області;  
-  робота волейбольних організацій з метою виведення закарпатського волейболу на всеукраїнську арену;  
-  попередні підсумки виступів команди ,,Закарпаття – ЗакДУ”. 

Результати дослідження 
СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВОЛЕЙБОЛУ В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
На початок 90-х років минулого століття стабілізувалася система проведення першостей та кубків 

Закарпатської області. Звичайно, ідеальною може бути тільки колова система розіграшу першості області в 
одне, а ще ліпше в два (можна й більше) кола. Однак така система вимагає досить великих витрат коштів, яких 
завжди не вистачає. Ось чому запроваджувані системи розіграшів будувалися за принципом найменшої 
фінансової затратності. У всіх положеннях про проведення чемпіонатів та кубків Закарпатської області з 
волейболу передбачався поділ всіх команд і чоловічих, і жіночих на зони. Таких зон було 3-4. У кожній зоні 



виступали по 4-5 команд. Ті команди, які на зональних змаганнях займали перші два місця, потрапляли до 
фінальної групи або, як ще говорилося, до першої ліги. Саме ці команди й розігрували між собою звання 
чемпіона області. Решта команд (ті, що на зональних змаганнях займали 3-4 чи, навіть, 5 місце ) потрапляли до 
другої ліги й розігрували 7 чи 9 місце. Подібним чином розігрувались і кубки області.  
 Слід зазначити, що не всі райони виставляли на змагання волейбольні команди. Не була регулярною 
участь в змаганнях жіночих команд. Скажімо, у 1955 році жіночі команди були представлені тільки з міст 
Ужгорода і Мукачева, а також з Хустського, Рахівського, Іршавського та Воловецького районів. Ось чому 
першість серед жіночих команд могла проводитись в одному місці. Що стосується чоловіків, то у 1995 році не 
виставив команду один тільки Берегівський район. Всі інші команди були розділені на три зони. Перше й друге 
місця в зонах зайняли м. Ужгород, Великоберезнянський район, відповідно м. Мукачево, Мукачівський район 
та Хустський і Тячівський райони. Ці команди й склали 1-у лігу, місця в якій розподілилися так: перше місце - 
м. Мукачево (тренер Котобей З.І.), друге - м. Ужгород (тренер Іванко В.В.), третє - Хустський район (тренер 
Пентя І.Д.), четверте - Тячівський район (тренер Грибар І.І.). Команда Великоберезнянського району з’явилась 
тільки на одну гру, а команда Мукачівського району загалом у фінальних іграх участі не брала. У другій лізі 
місця розподілилися так: сьоме місце - Свалявський район, восьме - Виноградівський район, дев’яте - 
Іршавський район, десяте - Рахівський район. Команди Воловецького, Міжгірського, Перечинського, 
Ужгородського та Берегівського районів на розіграш VII – XV місць не з’явилися [15]. 
 Проведена в 1995 році першість Закарпатської області засвідчує про нерівномірність розвитку волейболу 
в різних районах. Були міста й райони, передусім Ужгород, Мукачево, Хустський та Тячівський райони, де 
розвитку волейболу приділялась належна увага. Більшість керівників волейболу у важких соціально-
економічних умовах вишукувала й використовувала різні можливості не тільки для підтримки вже досягнутого 
організаційного рівня, але й прагнула примножити здобутки закарпатських волейболістів. За масовістю 
волейбол серед ігрових видів спорту на цей час займав на Закарпатті третє місце (після футболу й гандболу). У 
цей період діяли 9 волейбольних відділень ДЮСШ, у тому числі 42 групи початкової підготовки та 9 
навчально-тренувальних груп, у яких займалися 902 учні, а серед них 479 дівчат. Протягом 1995 року було 
підготовлено 346 волейболістів-розрядників. Тоді в області працювали тільки 22 тренери з волейболу, 11 з яких 
були штатними. Однак кваліфікація тренерів не відповідала сучасним вимогам. Із числа штатних волейбольних 
тренерів тільки троє мали вищу освіту, шестеро - середньо спеціальну, а двоє були просто волейболістами-
практиками. Звідси, можливо, і всі біди закарпатського волейболу [15]. 

 ВОЛЕЙБОЛЬНІ ТУРНІРИ 
 Як зазначено в [18] з 1956 року почали налагоджуватись контакти між волейболістами Закарпатської 
області та волейболістами сусідніх областей Угорщини, Словаччини та Румунії. Контакти волейболістів-сусідів 
без сумніву мали велике значення для зростання їх майстерності. Наші спортсмени та керівники спортивних 
організацій бачили, якою є організація міжнародних турнірів, вивчали досвід наших сусідів і самі почали 
практикувати такого роду турніри. Виявилось, що добре організований волейбольний турнір за рахунок 
особистих контактів спортсменів сприяє зростанню майстерності останніх. Ось чому кращі районні федерації 
волейболу Закарпатської області ввели в практику організацію місцевих волейбольних турнірів, деякі з яких 
переросли до міжнародних. 
 Найстаршим за віком є міжнародний турнір ,,Кубок Сваляви”. Далі - ,,Кубок вдячності”, присвячений 
волейболісту Пригарі Ю.А. з села Нижнє Селище Хустського району. Дуже популярним є міжнародний турнір 
,,Нарцис” в Хусті з відповідною позначкою року, в якому він проводиться. В честь заслуженого лікаря України 
Віцинського О.П. щороку проводиться відкритий обласний турнір медичних установ, а в честь ветеранів 
волейболу Буковича Д.М. та Козарика В.В. з села Велятино - обласний турнір ветеранських команд. У 
Воловецькому районі в селі Жденієво щороку проводять турнір пам’яті воїна-інтернаціоналіста Русина В., який 
загинув у Афганістані й посмертно був нагороджений орденом Червоної Зірки, в селі Біласовиця - турнір 
пам’яті ректора Ужгородського національного університету Сливки В.Ю. Згадаємо також весняний турнір 
серед дівчат і юнаків ,,Дружба – Вишково”, турнір юнацьких і чоловічих команд ,,Фокус- Престиж”, 
волейбольні турніри в районах до Дня 8 Березня, Дня Перемоги, Новорічні, Різдв’яні, та Пасхальні турніри, 
турніри, присвячені визначним подіям, відомим волейболістам тощо...  
 ,,Кубок Сваляви”. Цей кубок є найстаршим зпоміж усіх кубків, що проводяться на Закарпатті. Як 
стверджує засновник і організатор ,,Кубка Сваляви” Скукіс В.Ф., цей турнір був проведений вперше в жовтні 
1985 року (ніяких документів про це не збереглося). Тоді на цей кубок зібралися команди з міста Вранов 
(Словаччина), міста Кросно (Польща), ,,Вашаш” (Будапешт, Угорщина), команди міст Ужгорода, Мукачева і 
Сваляви. В подальшому на ці змагання приїжджали команди з Будапешта (збірна гімназії імені Петера Вереша), 
збірна Івано-Франківського технікуму фізкультури, РайПО з м. Ужгород, ,,Освіта” Ужгород, с. Дубове 
(Тячівського району), ,,Омега” зі Львова, збірна Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 
 Від Сваляви виступали, як правило, три команди: ДЮСШ-1(збірна команда Сваляви), ДЮСШ-2 
(молодша вікова група), збірна ветеранів Сваляви. Наприклад, 18 жовтня 1987 р. цей турнір був присвячений 
70-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. В ньому взяли участь В.К. ,,Вашаш”(Будапешт), ,,Сокіл” 
(Вранов), ,,Освіта” (Ужгород) та три команди зі Сваляви. Місця на турнірі розподілились таким чином: 
(дорослі) перше - ,,Освіта” (Ужгород), друге - ,,Сокіл” (Вранов, Словаччина), третє - ,,Ветеран” (Свалява); 
(юнаки) перше - ДЮСШ-1 (Свалява), друге - ,,Вашаш” (Будапешт, Угорщина), третє - ДЮСШ -2 (Свалява) (Із 
записів засновника турніру ,,Кубок Сваляви” Скукіса В.Ф.). Подібним чином пройшов турнір і 19-20 вересня 



1997 року. У звіті про нього сказано, що турнір на ,,Кубок Сваляви” став традиційним [5]. Серед дорослих 
переможцями стали волейболісти команди ,,Освіта” (Ужгород), другими - ,,Сокіл” (Вранов, Словаччина), 
третіми - збірна волейболістів Мукачева, четвертими - ,,Ветеран” (Свалява). З поміж юнацьких колективів 
сильнішими були представники Сваляви.  
 В [7] подано нарис про проведення ,,Кубка Сваляви” у жовтні 2003 року. Місця в турнірі розподілилися 
так: І - Свалява, ІІ -,,Омега” (Львів), ІІІ - Вранов (Словаччина), ІV - Мукачево. 
 В [8] кореспондент Б. Іванчов описує проведення міжнародного турніру в Сваляві у вересні 2005 року за 
участю команд з м. Вранов (Словаччина), м. Кросно (Польща), збірної Сваляви і збірної ветеранів Сваляви. 
Кубок міста Сваляви завоювала збірна команда Сваляви, на другому місці - волейболісти з Кросно, на третьому 
- збірна команда Вранова зі Словаччини, ветерани Сваляви залишилися на четвертому місці. 
 В турнірі ,,Кубок Сваляви” в 2007 році, що відбувся 22-23 вересня, за почесний приз боролися дві 
команди зі Львова, молодіжна збірна команда м. Вранов (Словаччина) та дві команди зі Сваляви, які були 
представлені гравцями ДЮСШ. Впевнено на турнірі виступив волейбольний клуб ,,Омега” зі Львова, який і 
став переможцем турніру. Напруженою була боротьба за друге місце між волейболістами Вранова та ДЮСШ-1 
Сваляви. Переваги у нападі та підбиранні м’яча дозволили гостям стати другими. Свалявці ж задовольнилися 
третім місцем [10]. 
 Турнір ,,Кубок Вдячності” ім. Пригари Ю.А. Прикрасою села Нижнє Селище Хустського району є 
традиційний волейбольний турнір ,,Кубок Вдячності”, що присвячений вшануванню пам’яті Пригари Юрія 
Андрійовича, який проводиться з 1990 року. В кінці лютого і на початку березня щороку спортивний зал 
нижнєселищенської школи, прикрашений портретом місцевого спортсмена Пригари Ю.А., який за своє коротке 
життя примножив волейбольну славу не тільки рідного села, але й усього Хустського району стає ареною 
безкомпромісних змагань з волейболу. 
 Ідея проведення цього турніру народилась з відкриттям в 1989 році спортивного залу в місцевій школі. 
Вчителі фізичного виховання Липчей Ю.О. та Рущак М.Ф., а також шанувальники волейболу Дуда М.В. та 
Ференцик І.М. запропонували провести волейбольний турнір, присвячений пам’яті друга, волейболіста 
Пригари Ю.А. Після 1990 року цей турнір став традиційним, а з 2000 року він є включеним до обласного 
календаря волейбольних турнірів. Організаторами турнірів спочатку було керівництво місцевого колгоспу й 
керівництво школи, потім до них приєдналися Закарпатська асоціація місцевого розвитку, Хустська 
райміськфедерація волейболу, відділ у справах сім’ї та молоді Хустської РДА, сім’я Пригари Ю.А. 
 Наведемо хронологію проведення волейбольного турніру ,,Кубок Вдячності ” з назвою команд-учасників 
та назвою команди-переможця. Ці дані - результати спогадів ветеранів волейболу с. Нижнє Селище: Шоваг А. 
І., Пригара М.Д., Липчей Ю.О., Рущак М.Ф. та Липчей О.Ю., Пригара В.Ю., що були зафіксовані при 
підведенні підсумків 19 турніру. На жаль, ми не змогли відшукати розподіл місць зайнятих командами на 
кожному турнірі та прізвища учасників змагань і суддів; тільки за підсумками 13,14, 16, 18 та 19 турнірів ми 
знайшли розподіл місць учасників [2]. 
 1. 1990 рік: Нижнє Селище, Нанково, Велятино, Березово, Іза. Переможець: Березово. 
 2. 1991 рік: Нижнє Селище, Березово, Нанково, Липча, Велятино, Іза. Переможець: Березово. 
 3. 1992 рік: Нижнє Селище, Липча, Рокосово, Нанково, Копашнево. Переможець : Нижнє Селище. 
 4. 1993 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Велятино, Нанково, Копашнево, Липча. Переможець: Рокосово. 
 5. 1994 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Стеблівка, Липча, Нанково. Переможець: Велятино. 
 6. 1995 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Нанково, Велятино, Липча. Переможець: Липча. 
 7. 1996 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Липча, Березово, Велятино, Іза. Переможець: Березово. 
 8. 1997 рік: Нижнє Селище, Копашнево, Драгово, Переможець: Нижнє Селище. 
 9. 1998 рік: Нижнє Селище, Хуст, Рокосово, Березово, Велятино, Нанково, Липча. Переможець: Хуст. 
 10. 1999 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Липча, Хуст, Нанково, Тячів, Міжгір’я. Переможець: Рокосово. 
 11. 2000 рік: Нижнє Селище, Хуст, Перечин, Липча, Велятино, Тячів, Нанково. Переможець: Перечин. 
 12. 2001 рік: Нижнє Селище, Хуст, Міжгір’я, Тячів, Нанково, Велятино, Липча, Іза, Стеблівка. 
Переможець: Міжгір’я. 
 13. 10.02.2002 рік: І. Міжгір’я, ІІ. Нижнє Селище, ІІІ. ,,Андезит” (Хуст), ІV. Горінчево, V . Рокосово, VI. 
Королево, VII. Велятино. 
 14. 23.02.2003 рік: І. Тячів, ІІ. Нижнє Селище, ІІІ. Ужгород, IV . Горінчево, V . ДЮСШ ,,Карпати”, VI. 
,,Освіта”(Хуст), VII. Воловець, VIII. Рокосово, IX. Королево, X. Хуст, XI. Нанково, XII. Велятино, XIII. 
Стеблівка. 
 15. 2004 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Хуст, Тячів, Велятино, Липча, Нанково. Переможець: Рокосово. 
 16. 20.02.2005 рік: І. Рокосово, ІІ. Велятино, ІІІ. Хуст, IV . Ужгород, V . Нижнє Селище, VI. ДЮСШ 
,,Карпати”, VII. Нанково. 
 17. 2006 рік: Нижнє Селище, Ужгород-1, Ужгород-2, Хуст, Велятино, Рокосово. Переможець: Рокосово. 
 18. 25.02.2007 рік: І. Нижнє Селище, ІІ. ,,Спартак” (Свалява), ІІІ. Хуст-1, IV . Ужгород, VI-VII. Міжгір’я, 
Рокосово, VII-VIII. Драгово, Нижнє Селище-2, IX-X. ,,Компресор” (Хуст), Нижнє Селище-3, XI. Нанково, XII-
XIII. Хуст-2, Липча. 
 19. 17.02.2008 рік. Команди були розбиті на дві ліги: І ліга (сильніша), ІІ ліга (слабша). Місця в ІІ лізі 
розподілилися так: І. - Нижнє Селище -2; ІІ. - Нанково; ІІІ-ІУ - Копашнево, Королево; V . - Липча; VI. - 
Березово; VII. - Іза; VIII.- ,,Компресор” (Хуст); IX. - Нижнє Селище-3; X.- Нижнє Селище-4. Переможцю другої 



ліги, команді Нижнє Селище-2, вручено ,,Малий кубок”. У першій лізі жеребом команди були розбиті на дві 
підгрупи ,,А” та ,,Б”. Місця в підгрупах розподілилися так: ,,А” (змагання проводилися в с. Нижнє Селище) І - 
Нижнє Селище-1, ІІ -ОДЮСШ (Ужгород), ІІІ - ,,Автомобіліст”(Хуст), ІV - Міжгір’я; ,,Б” (змагання проводились 
в с. Нанково) І - Рокосово, ІІ - С.К. ,,Ужгородський”, ІІІ - Свалява. Стикові ігри відбулися в с. Нижнє Селище.  
 Розподіл місць є таким: І - Нижнє Селище-1, ІІ - Рокосово, ІІІ - С.К. ,,Ужгородський”, IV - ОДЮСШ 
(Ужгород). 

,,Нарцис”. Одним із найпрестижніших волейбольних турнірів на Закарпатті є турнір ,,Нарцис” з 
відповідною позначкою року, коли він відбувається. У Положенні про проведення міжнародного турніру з 
волейболу, присвяченому професійному святу - Дню працівників освіти, затвердженому 9 жовтня 2003 року 
начальником відділу освіти Хустської райдержадміністрації Русином П.П. та 13 жовтня 2003 р. начальником 
відділу з питань фізичної культури і спорту Хустської райддержадміністтрації Фінюком В.П., нічого не 
говорилося про те, що цей турнір запроваджується як щорічний. Він ще не мав назви ,,Нарцис”. На нього було 
запрошено чоловічі команди: 1. м. Кежмарок (Словаччина), 2. м. Дебрецен (Угорщина), 3. професорсько-
викладацька команда Ужгородського національного університету (УжНУ), 4. професорсько-викладацька 
команда Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (УжДІІЕП), 5. збірна команда 
села Н. Селища, Хустського району, 6. ,,Андезит” (Хуст), 7. ,,Освіта” (Хуст), 8. ,,Освіта” (Дрогобич), а також 
юнацькі команди ДЮСШ (Нижне Селище, Ужгород, Свалява) і ЗОШ І-ІІІ ступеня з с. Нижнє Селище, Рокосово 
та Стеблівка Хустського району. Всі змагання були проведені 25.10.2003 р. в двох спортивних залах ЗОШ І-ІІІ 
сіл Нижнє Селище та Нанково. Наведемо підсумки змагань: (чоловіки) І с. Нижнє Селище, ІІ ,,Андезит” (Хуст), 
ІІІ ,,Освіта” (Дрoгобич), ІV Кежмарок (Чехословаччина), V Дебрецен (Угорщина); (юнаки) І ДЮСШ Нижнє 
Селище, ІІ ДЮСШ Ужгород, ІІІ ДЮСШ Свалява, ІV Стеблівка (Хустського району), V Дебрецен (Угорщина ), 
VІ Рокосово (Хустського району) [3]. 
 У другому міжнародному турнірі що відбувся 09.10.2004 р. в с. Нижнє Селище та с. Нанково Хустського 
району команди були розділені на дві підгрупи. Ось результати змагань в підгрупах: (1 підгрупа) І -,,Освіта” 
(Дрогобич), ІІ - ,,Освіта” (Хуст), ІІІ - Дебрецен (Угорщина); (2 підгрупа) І - ,,Освіта” (Коломия), ІІ - Кежмарок 
(Чехословаччина), ІІІ -,,Андезит” (Хуст). Після проведення стикових ігор команди зайняли такі місця: І- 
,,Освіта” (Дрoгобич), ІІ -,,Освіта” (Коломия), ІІІ - Кежмарок (Чехословаччина), ІV - ,,Освіта” (Хуст), V -
,,Андезит” (Хуст), VІ- Дебрецен (Угорщина). Кращим гравцем-універсалом було названо Мар’яна Строгана 
(Кежмарок ), кращим нападником - Петера Цермана (Кежмарок), кращим розігруючим - Михайла Наумчука 
(Коломия) [3]. 
 Третій міжнародний турнір відбувся 08.10.2005 року знову в спортивних залах ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл 
Нижнє Селище та Нанково. Місця розподілилися так: І с. Нижнє Селище, ІІ ,,Андезит (Хуст)”, ІІІ ,,Освіта” 
(Коломия), ІV ,,Освіта” (Дрoгобич), V ,,Освіта” (Хуст), VІ с. Нанково [3]. 
 Четвертий міжнародний волейбольний турнір вже проводився під назвою ,,Нарцис – 2006” 19 травня 
2006 на спортивній базі м. Хуста, на п’яти волейбольних майданчиках. На відкритті турніру учасників змагань 
привітав заступник голови Хустської РДА Олег Мельник, голова Хустської міськрайонної федерації волейболу 
Павло Русин та майстер спорту Іван Скрябін. Окремо проводилися змагання в таких вікових категоріях: 
(чоловіки) 50+, 40+, (жінки) 35+ [3]. 
 Чоловіки 50+ були поділені на дві підгрупи. Ось результати їх змагань: (1 підгрупа) І - ,,Освіта” 
(Коломия), ІІ - Хустський район, ІІІ - УжНУ; (2 підгрупа) І - Кежмарок (Словаччина), ІІ -Свалява, ІІІ - 
Виноградів, ІV- Будапешт (Угорщина). Кінцевий підсумок для команд є таким: чоловіки 50+: І -,,Спартак” 
(Свалява), ІІ - Кежмарок, ІІІ -,,Освіта” (Коломия), ІV- Хустський район; чоловіки 40+: І - Хуст, ІІ - збірна 
команда Хустського району. 
 Жінки 35+: І - збірна команда міста Мукачево, ІІ -,,Будівельник” (Хуст), ІІІ - збірна команда Хустського 
району, ІV- ,,Соната” (Хуст).  
  9 червня 2007 року на спортивних майданчиках ДЮСШ ,,Карпати” (Хуст) відбулося справжнє свято 
волейболу - п’ятий міжнародний турнір з волейболу ,,Нарцис – 2007”. У ньому взяли участь волейбольні 
колективи з Будапешта (Угорщина), Кежмарка (Словаччина), Бочкай-Маре (Румунія), Коломиї, Чернівців, 
Снятина, а також колективи з міст Свалява, Виноградів, Воловець, Тячів, Хуст, Мукачево, Ужгород та с.м.т. 
Великий Бичків. Над майданчиком майоріли прапори чотирьох держав. Учасників змагань привітали голова 
обласної федерації волейболу Іван Зарева, заступник голови Хустської райдержадмістрації Олег Мельник, 
ветерани спорту. Завдяки чіткій організації одночасно на спортивних майданчиках і в волейбольних залах 
ДЮСШ та ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (м.Хуст) грали чотирнадцять команд (всього команд було 19). Поєдинки 
згідно з розробленим для цього турніру Положенням складалися з двох партій і тривали до 20 очок. Боротьба 
була азартною та напруженою, навіть 30 градусна спека не стала на заваді волейболістам. У віковій групі 50+ 
серед чоловіків чемпіонській титул виборола збірна команда ветеранів з Ужгорода, на другому місці - команда 
з м. Кежмарок, бронза - у освітян з м. Коломиї. Серед чоловіків 40+ переможцем стали волейболісти з 
Чернівців, срібними призерами - команда ,,Нарцис” (Хуст), бронзовими - тячівці. Серед жінок 35+ чемпіоном 
стала команда з м. Кежмарок, на другому місці - команда з м. Коломиї, мукачівки - бронзові призерки. Вдруге у 
турнірі взяли участь і дівочі команди. Перемогу здобули волейболістки з Будапешта, срібні призерки - 
волейболістки з Мукачева, бронзові - команда з Великого Бичкова. Усі команди-переможці нагороджені 
почесними кубками, а призери - грамотами. Для учасників була також організована культурна програма: вони 
відвідали визначні місця Хуста, побували у Вишкові та Шаяні [3]. 



 Всі матеріали про міжнародний турнір ,.Нарцис” зберігаються в архіві Хустської райміськфедерації 
волейболу [3]. 

60 років волейболу Закарпаття. 23 вересня 2006 року в м. Хуст пройшло свято ,, 60 років волейболу 
Закарпаття”. З цієї нагоди на спортивних майданчиках та спортивних залах Хустської ДЮСШ і ЗОШ №3 
пройшли волейбольні турніри чоловіків-ветеранів (5 команд), жінок-ветеранів (2 команди), чоловіків (4 
команди), жінок (2 команди), юнаків (3 команди), дівчат (3 команди). Як бачимо, в цих турнірах брали участь 
19 команд — 190 чоловік. Місця в кожному з цих турнірів розподілилися так: (чоловіки-ветерани) І - Ужгород-
1, ІІ - УжНУ, ІІІ- Хустський район, ІV- Міжгір’я, V - Свалява; (жінки-ветерани) І - Ужгород, ІІ- Хустський 
район; (чоловіки) І - Свалява, ІІ - Хуст, ІІІ - Хустський район, ІV - Міжгір’я; (жінки) І - „Будівельник” (Хуст), ІІ 
- Мукачево; (юнаки) І - ДЮСШ (Хустський район), ІІ - ОДЮСШ (Ужгород), ІІІ - ДЮСШ (Свалява); (дівчата) І - 
ДЮСШ (Ужгородський район), ІІ - ДЮСШ (Хустський район), ІІІ - ОДЮСШ (Мукачево) [16]. 

Обласний турнір ,,Мікс-волейбол” (серед працівників органів управління освіти). У наших сусідів зі 
Словаччини є практика проведення волейбольних турнірів, у яких команди формуються таким чином, щоб на 
волейбольному майданчику з кожного боку одноразово брали участь у грі троє чоловіків і три жінки. Гра у 
такому форматі називається мікс-волейболом (змішаний волейбол). На запрошення словацьких друзів на такі 
турніри з мікс-волейболу неодноразово виїжджали команди з Хустщини, Свалявщини, Ужгородщини та інших. 
Цікавим на таких турнірах є те, що ігри складаються з двох партій, кожна з яких продовжується 10 хвилин. За 
підсумок ігри береться різниця виграних і програних розіграшів м’яча. 
 5-го травня 2007 року в с.м.т. Вишково Хустського району було проведено турнір з мікс-волейболу серед 
працівників органів управління освіти і науки облдержадміністрації та обкому профспілки працівників освіти і 
науки. 
 На змагання були заявлені команди Берегівського, Виноградівського, Іршавського, Міжгірського, 
Мукачівського, Свалявського, Тячівського і Хустського районних відділів освіти та Ужгорода - Закарпатського 
обласного управління освіти і науки. 
 Команди були розбиті на три підгрупи. Розподіл місць в підгрупах був таким: (підгрупа А) І - Іршава, ІІ - 
Берегово, ІІІ - Міжгір’я; (підгрупа Б) І - Свалява, ІІ - Ужгород, ІІІ - Виноградів; (підгрупа В) І - Хуст, ІІ - Тячів, 
ІІІ - Мукачево. Перші місця в підгрупах розігрували І-ІІІ місце, другі - ІV-VІ, треті -VІІ-ІХ. 
 Не обійшлося без непорозумінь: в підгрупі Б команда обласного управління освіти виграла від команди 
м. Виноградів 33-32=+1, від команди Сваляви – 35-33=+2, тобто виграла від обох суперників у підгрупі і 
набрала + 3 очки. Однак, ця команда зайняла тільки друге місце, оскільки команда Сваляви обіграла команду 
Виноградів з рахунком 44-37= +7, програла команді Ужгорода 33-35= -2, тобто набрала +5 очок. Команда ж м. 
Виноградів, програвши обидві зустрічі 37-44= -7 та 32-33=-1, набрала -8 очок і виборола третє місце. Бачимо, 
дещо незвичайний результат: не зважаючи на виграш від 2 супротивників команда зайняла тільки друге місце, а 
команда, яка має тільки один виграш ( і один програш) займає перше місце. Автор зустрічається з такою 
системою виявлення переможця вперше і висловлює сумніви в її ефективності. Після проведення завершальної 
стадії змагань місця розподілились наступним чином: І - Іршава, ІІ - Свалява, ІІІ - Хуст, ІV - Ужгород 
(облуправління освіти і науки), V - Tячів, VІ - Берегово, VІІ - Міжгір’я, VІІІ - Виноградів, ІХ - Мукачево [4]. 
 Проведений турнір засвідчив популярність мікс-волейболу: за його проведенням спостерігала велика 
кількість глядачів. Самі гравці-учасники були задоволені проведеними змаганнями. За повідомленням голови 
федерації волейболу Хустського району Русина П.П. до такого виду волейбольних змагань проявляють 
зацікавленість у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Ці обставини можуть привести до 
підвищення статусу турніру ,,Мікс-волейбол” на рівень міжобласного, а, можливо, і міжнародного.  
 Зовнішні турніри. ,,Кубок Високих Татр”. Представники Закарпатської області були частими гостями на 
турнірі ,,Кубок Високих Татр”(Словаччина). Як згадує ветеран волейболу Букович Д.М., у 1964 році на цьому 
турнірі збірна команда Закарпаття, вигравши в молодіжної команди Німецької Демократичної Республіки (яка 
потім через декілька років стала чемпіоном світу вже серед дорослих), досягла найвищого результату на цьому 
турнірі - потрапила до його півфіналу. 
 14.08.1999 року збірна команда м. Ужгорода стала переможцем міжнародного турніру серед ветеранів на 
,,Кубок Високих Татр”. Ось склад цієї команди: Мутка І., Стойка В., Яночко М., Іванко В., Маркович В., Костик 
М. 
 У жовтні 1999 року молодіжна збірна, юніори та ветерани з волейболу Сваляви, юніори і ветерани м. 
Тячів, а також юніори з Мукачево брали участь у міжнародному турнірі в м. Кежмарок (Словаччина). У 
найсильнішій молодіжній групі, окрім команди зі Сваляви, виступали угорські команди з м. Козінцборціко 
(третій призер першості Угорщини) та Будапешта. Місця розподілилися так: І - Свалява, ІІ - Козінцборціко, ІІІ - 
Будапешт, IV- Кежмарок; в юніорській групі: І - Свалява, ІІ - Тячів, ІІІ - Мукачево, ІV- Кежмарок. У 
ветерaнській групі: І - Кежмарок, ІІ - Свалява, ІІІ - Тячів [6]. 
 В серпні 2006 року у м. Вранов над Топльою на міжнародному турнірі, в якому брали участь 34 команди, 
збірна команда м. Сваляви виборола ІV місце [9]. 
 Кубок Президента України в м. Дніпропетровськ. На ІІІ-у міжнародному турнірі Кубок президента 
України в 1998 р. у віковій категорії 40+, збірна команда м. Ужгород, вигравши від команд Мінська (Білорусія), 
Софії (Болгарія), Івано-Франківська, Павлограда і програвши командам м. Суми та Одеса, зайняла третє місце 
(Костик М., Мутка І., Дорошко О., Іванко В., Яночко В., Стойка В., Дуб В., Афонін В., Мартин В.). Ця ж 
команда виступала на ІV турнірі в 1999 р., але вже без успіхів. В 2000 р. на V турнірі збірна Закарпаття ( Ковач 



А., Кравець В., Ковач М., Дорошко О., Скукіс В., Сафронов В., Притько А., Скрябін І., Котобей З.), а в 2002 р. 
на VІ турнірі (Скрябін І., Поляк С., Скукіс В., Дорошко О., Притько А., Котобей З., Ковач В., Готра Ю., 
Овсянніков Є.) брала участь в попередніх іграх, не здобувши права виступати у фіналі турніру. 

Робота Хустської райміськфедерації волейболу. 
 Федерація волейболу Закарпатської області (голова Зарева І.І.) вважає, що серед районних федерацій 
волейболу на Закарпатті краще всього проводять організаційну роботу Хустська райміськфедерація, яку очолює 
начальник відділу освіти РДА Русин П.П.. Хустщина завжди мала добру славу в питанні розвитку волейболу. 
Тут зароджувалися й формувалися волейбольні традиції Закарпаття. Ці традиції відроджуються, поновлюються 
не самі по собі, а зусиллями конкретних людей, частина яких є членами президії райміськфедерації волейболу: 
Пука М., Сливка О., Костянець Я., Чепинець М., Томишин І., Матічин В., Форго В., Лозюк М. Найкращими 
популяризаторами волейболу є ветерани Липчей Ю., Цифра Ю.(з Велятина), Липчей Ю. (з Нижнього Селища), 
вчителі фізичного виховання Рущак М.(з Нижнього Селища), Бора Р.(з Рокосова), голова сільради с. Нанково 
Чулей. 
 Для розвитку волейболу у будь-якій місцевості чи не найбільшого значення набуває ініціатива керівників 
волейбольної федерації чи секції розглядуваної місцевості. Якщо для проведення чемпіонату, кубку області з 
волейболу або для організації волейбольного турніру міжобласного чи міжнародного рівня на перший план 
виступає питання їх фінансування, то при організації волейбольних змагань районного масштабу гроші, хоч і 
відіграють певну роль, відступають на задній план. Для проведення таких змагань найважливішою є ініціатива 
волейбольних керівників та ентузіазм учасників. Не кожний район Закарпатської області може похвалитися 
проведенням свого чемпіонату з волейболу. А ось в Хустському районі проведено і весняний, і осінній 
чемпіонати 2007 р. Одне тільки село Нижнє Селище виставило на цей чемпіонат чотири команди: ,,Фаворит”, 
,,Основа”, ,,Надія”, ,,Клас”. Місто Хуст виставило 2 команди: ,,Нарцис” , ,,Автомобіліст”. Ще по одній команді 
виставили села: Велятино, Липча, Нанково, Рокосово. 
 Місця команд у розглядуваному чемпіонаті розподілилися так: І- ,,Нарцис” (Хуст), ІІ - с. Велятино, ІІІ -
,,Фаворит” (с. Нижнє Селище), ІV - с. Рокосово, V - ,,Автомобіліст” (Хуст), VІ - ,,Основа” (с. Нижнє Селище), 
VІІ - ,,Надія” (с. Нижнє Селище), VІІІ - ,,Клaс” (с. Нижнє Селище), ІХ - с. Липча, Х - с. Нанково. Цікавим 
видається факт, що із запланованих 90 зустрічей не відбулася тільки одна: команда ,,Основа” (с. Нижнє 
Селище) не з’явилася на гру з командою ,,Автомобіліст” (Хуст) [11]. 
 У 2008 році Хустська райміськфедерація волейболу проводить чемпіонат району в двох лігах. У перший 
лізі виступають шість кращих команд району (за підсумками чемпіонату 2007р.) ,,Нарцис” (Хуст), Велятино, 
,,Фаворит” (Нижнє Селище), Рокосово, ,,Автомобіліст” (Хуст), ,,Основа” (Нижнє Селище). У другу лігу входять 
такі команди: ,,Надія” (Нижнє Селище), ,,Клас” (Нижнє Селище), Липча, Нанково, Копашнево, Хуст-Буд і 
Березово. Перша ліга розпочала І коло чемпіонату 02.03.2008 р., друга ліга - 09.03.2008 р. [12]. 
 У 2008 році проведено вже кубок Хустського району, у якому взяли участь шість команд першої ліги. 
Місця в підгрупах розподілилися так: (1-а підгрупа) І - ,,Нарцис” (Хуст), ІІ - ,,Автомобіліст” (Хуст), ІІІ - 
,,Фаворит” (Нижнє Селище); (2-а підгрупа) І - Велятино, ІІ - Рокосово, ІІІ - ,,Основа” (Нижнє Селище). 
 Переможцями фіналу кубка стали волейболісти команди ,,Нарцис”; друге місце - у волейболістів 
Велятина, третє - ,,Автомобіліст” (Хуст), четверте - с. Рокосово [13].  
 РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ВОЛЕЙБОЛУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ГЛИБИНЦІ 
 Початок розвитку волейболу на Закарпатті був закладений ще в далекі 50-і роки минулого століття, коли 
були відкриті ДЮСШ з волейбольними відділеннями. Успіхи й проблеми розвитку дитячого волейболу описані 
в [19] і [16]. 
 Здавалось би, що найкращі умови для розвитку дитячого волейболу мають міста, передовсім Ужгород та 
Мукачево, де зосереджені головні бази для тренування та кваліфіковані тренерські кадри. Однак наявність 
достатньої кількості баз та тренерів ще не може гарантувати переваги в досягненні результатів змагань. Про це 
ще в 1965 році на пленумі Закарпатської облради спілки добровільних спортивних товариств і добровільних 
спортивних організацій говорив голова цієї ради Драга Є.М., наводячи приклади про перемоги волейболісток з 
Волосянківської (Великоберезнянський район) та Чопської (Ужгородський район) середніх шкіл над 
вихованками Ужгородської обласної ДЮСШ [1]. 
  В 1987 році волейбольні відділення були в шести ДЮСШ: в Ужгороді, Перечинському, 
Великоберезнянському, Іршавському, Міжгірському та Воловецькому районах. 
 Воловецький район - віддалений від обласного центру гірський район. В селах цього району нелегко 
знайти земельну ділянку, на якій би можна було облаштувати, навіть не футбольний, а волейбольний 
майданчик. Тим не менше в цьому районі полюбляють волейбол, його організатори прикладають чимало зусиль 
для розвитку цього виду спорту. Перші успіхи воловецькі волейболісти досягали в 60-х роках минулого 
століття, коли чоловіча збірна команда цього району (1960 р.) увійшла до фінальної групи чемпіонату 
Закарпатської області. У 1962 році вона в півфіналі кубка Закарпатської області здолала з рахунком 3:0 збірну 
команду Міжгірського району, програвши у фіналі команді ,,Спартак” (Ужгород) 0:3. В 1975 році чоловіча 
збірна команда Воловецького району стала знову фіналістом кубка Закарпатської області, де вона програла 
збірній команді Перечинського району 2:3. В тому ж 1975 році на першості області в м. Мукачеві ця команда 
завойовує друге місце, програвши тільки одну зустріч збірній команді м. Ужгород 2:3. У 1976 році команда ВО 
,,Електрон” с.м.т. Воловця стала чемпіоном УРСР серед команд ВО ,,Електрон”. Ось склад цієї команди: 
Кравець В.І., Ковач В.І., Рябінчак Вас.В., Рябінчак Віт.В., Баранівський В., Сідоркін М.І., Недашковський В.І., 



Говдан М.В. Про ці успіхи воловецьких волейболістів нам розповів учасник всіх цих змагань Кравець В.І. - 
учитель фізичного виховання Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ-го ступенів, тренер волейбольного відділення 
Воловецької ДЮСШ в с. Нижні Ворота. Завдяки записам, що їх проводили тренери з волейболу Кравець В.І. 
(юнаки), Гребінь М.Ф. та Голянич В.В. (дівчата) цієї школи є можливість прослідкувати за всіма результатами, 
здобутими їх учнями протягом 1987-2008 рр., тобто протягом 21 року. Відзначимо серед зафіксованих у цих 
записах деякі результати. Волейболісти Воловеччини в м. Харків у 1990 році стали переможцями Всесоюзного 
турніру серед юнаків 1974-1975 р.н.; команда юнаків 1979-1980 р.н. - переможцем міжнародного турніру в 
Ужгороді в 1993 році; юнаки 1981-1982 р.н. - переможцями Всеукраїнського новорічного турніру в м. Долина 
Івано-Франківської області в 1995 році. За час існування волейбольного відділення Воловецької ДЮСШ його 
вихованці 129 разів вигравали першості, кубки, турніри, спартакіади серед ДЮСШ Закарпатської області, 43 
рази вони були другими, 45 разів – третіми, 20 разів – четвертими, 4 рази – п’ятими [14]. 
 В Україні в 2001 році вперше проведено змагання Дитячої ліги з волейболу. В Закарпатті змагання 
Дитячої ліги вперше проводилися в 2003 році. У Всеукраїнських змаганнях Дитячої ліги 2005-2006 рр. юнаки 
Закарпатської ОДЮСШ 1989-1990 років народження зайняли XII місце, в сезоні 2006-2007 рр. юнаки до 17-и 
років зайняли XIII місце. 
  У 2008 році в порядку експерименту від Закарпатської області на змагання Дитячої ліги України були 
заявлені дві команди юнаків 1991-1992 років народження: збірна команда Воловецької та Свалявської ДЮСШ, 
а також збірна команда Закарпатської ОДЮСШ. Обидві команди вдало пройшли відбірковий етап і потрапили 
до фіналу, на якому в Кіровограді вони зайняли відповідно IV та VII місця. 
 У 2008 році в першості команд юнаків 1991-1992 р.н. серед ДЮСШ Закарпатської області вихованці 
тренера Кравця В.І. з Воловецької ДЮСШ обіграли волейболістів ОДЮСШ (тренер Іванко В.В.) та 
волейболістів Свалявської ДЮСШ (тренер Скукіс В.Ф.) з однаковим рахунком 2:0 

. 
 ВИХІД ЗАКАРПАТСЬКОГО ВОЛЕЙБОЛУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АРЕНУ 

 
 Найважливішою метою для закарпатського волейболу був вихід на всеукраїнську волейбольну арену. 
Всілякого роду разові спартакіади, разові відомчі змагання на всеукраїнському рівні для волейболу Закарпаття 
не могли вирішити проблем його розвитку. Необхідно було забезпечити сталі виступи закарпатських 
волейбольних команд на загальному всеукраїнському рівні, тобто на чемпіонатах України. У той час в Україні 
діяли вища та 1 і 2 професійні ліги з волейболу. 
 Перша спроба увійти в професійну лігу України з волейболу була зроблена в 1993 році. В Ужгороді під 
керівництвом Іванка В.В. зібралася досить перспективна волейбольна команда під назвою ,,Закарпаття”, за яку 
виступали Бацула М., Герій Р., Горват О., Горохольський В., Дорожівський Р., Дуб В., Зарева І., Іванко В., 
Панасюк А., Сафонов Я., Синицький С. Ця команда, підсилена Скукісом В., який тоді виступав за команду 
Кошіце та ще одним легіонером з Кошіце, навіть провела декілька зустрічей з командами ІІ професійної ліги в 
західному регіоні України. Однак, зареєструватися до цієї ліги не вдалося. Тільки в сезоні 1994-1995 рр. ця 
команда була допущена до виступів у ІІ-ій лізі чемпіонату України. Особливих успіхів вона не здобувала. В 
наступних сезонах команда ,,Закарпаття” виступала в ІІ-ій лізі чемпіонату України під назвою ,,Освіта”. В 1998 
році ця команда через різні причини, у тому числі й фінансові, припинила своє існування. 
 У період 1991-1999 р.р. не проводилися розіграші всеукраїнських першостей серед студентських команд. 
І ось в 1999 р.. за ініціативою 17 тренерів студентських волейбольних команд вищих навчальних закладів 
України, які зібралися в м. Луцьк, було започатковано студентську волейбольну лігу України. Єдиною 
командою від Закарпаття, яка подала заявку в студентську лігу України в 1999 році була команда 
Мукачівського технологічного інституту ( ректор - проф. Мигалина Ю.В.). У зональних змаганнях, що 
проходили в м. Луцьку з поміж команд Рівного (Острожська академія), Тернополя (педінститут), Івано-
Франківська ( Інститут нафти і газу), Луцька (Юридична академія), Кривого Рога, Луганська, Києва (,,Динамо” 
МВС), команда МТІ виборола право виступати в фіналі. Тут мукачівці зайняли третє місце ( після команд 
,,Динамо” Житомир, Юридична академія Харків). У 2000 році було відібрано 12 найсильніших студентських 
волейбольних команд, які склали Вищу студентську лігу, 12 же команд, у тому числі й команда МТІ, 
залишились у першій студентській лізі. Решта студентських команд утворили другу студентську лігу. 
 У 2000 році Федерація волейболу України створила і для чоловіків і для жінок Аматорську лігу України ( 
Вища, І та ІІ аматорська ліги України). В сезоні 2001-2002 р.р. команда ,, Спартак” (Свалява), яка першою від 
Закарпаття була заявлена у вищу аматорську лігу України, посіла сьоме, в 2002-2003 р.р. - п’яте, в 2003-2004 
р.р. - третє, в 2004-2005 р.р. - шосте, в 2005-2006 р.р. - восьме, в 2006-2007 р.р. - дев’яте місце. 
 У сезоні 2006-2007 р.р., окрім команди ,, Спартак” (Свалява), у вищій аматорській лізі України від 
Закарпаття виступали й команди ОДЮСШ (Ужгород ) - десяте місце, та команда ,,Нарцис” (Хуст) - одинадцяте 
місце. Згідно з регламентом змагань в аматорській лізі команда ,,Нарцис” (Хуст) понизилася в класі. Що 
стосується команди ОДЮСШ (Ужгород), то вона дістала право на перехідну гру з командою Миколаєва за 
право залишитися у вищій аматорській лізі України. Однак через відсутність коштів команда ОДЮСШ в 
Миколаїв не поїхала і, таким чином, у сезоні 2007-2008 р.р., як і ,,Нарцис” (Хуст), отримала право виступати 
тільки в першій аматорській лізі України. 
 Що стосується студентських команд, то в сезоні 2000-2001 р.р. та 2001-2002р.р. студентська команда 
МТІ виступала в першій студентській лізі України. В сезоні 2002-2003 р.р. вона завойовує третє, 2003-2004 р.р. 



- п’ятє, 2004-2005 р.р. - третє місця. Сезон 2005-2006 р.р. був особливим для Закарпаття. В цьому сезоні, в 
другій студентській лізі була заявлена також чоловіча команда Закарпатського державного університету 
(ЗакДУ), ця команда виборола друге місце і дістала право на перехідну гру за вихід до першої студентської 
ліги. Однак, в перехідних іграх ця команда участі не брала, оскільки частина її членів у складі команди 
,,Комунальник” (Ужгород) у тому ж сезоні завоювала право виступати у вищій професійній лізі України 
клас,,А”. 
 Шлях  становлення команди ,,Закарпаття ЗакДУ”, її вихід в сезоні 2006-2007р.р.до суперліги України 
описано в [16]. Розглянемо виступ цієї команди в супердивізіоні України. Перше коло (по дві гри) можна 
вважати порівняно вдалим. Справді, перший рік виступів команди на такому високому рівні не є прогулянкою. 
Повинно разв’язатися питання: чи здатна команда виступати на такому рівні, чи ні. Бачимо, у першому колі з 
командою ,,Металург” (Макіївка) закарпатці виграли обидві зустрічі (3:0, 3:1), натомість з командою 
,,Юридична академія” (Харків) зафіксовано два програші (1:3, 1:3). З рештою команд ,,Закарпаття-ЗакДУ” 
розійшлося мирно: по одному виграшу, по одному програшу. За перше коло команда набрала 28 очок. 
Співвідношення виграних до програних партій 25:27 =0,925. Що стосується другого кола (також по дві гри), то 
воно виявилося менш вдалим. Дійсно , нашим землякам були зараховані 2 виграші від команди з Макіївки 
(через неявку). Інші ігри команда програла, вигравши в 12 зустрічах тільки 7, та програвши 36 партій. Тобто, 
співвідношення виграних до програних партій 13:36=0,36. Таким чином, у другому колі команда набрала 16 
очок; всього протягом 2007-2008 р.р. в першому і другому колах ,,Закарпаття-ЗакДУ” набрало 44 очки, 
зайнявши 7-е місце.  
 Згідно з Положенням про чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд суперліги в сезоні 
2007-2008 р.р., команди, що зайняли 5-8 місце за системою плей-офф, розігрують ці місця заново. При цьому в 
зустрічах команд 5 і 8 та 6 і 7 виграш зараховується у випадку здобуття трьох перемог (перші дві зустрічі на 
полях команд 5, 6; другі дві зустрічі - на полях команд 8 та 7; у випадку, коли жодна з команд не досягає трьох 
перемог, проводиться додаткова зустріч на полях команд 5 і 6). 
 22 березня в Дніпропетровську в зустрічі ,,Локомотив” (Д) - ..Закарпаття- ЗакДУ” перемогу з рахунком 
3:2 здобула закарпатська команда, а 23 березня там же ужгородці програли з рахунком 1:3. 5 і 6 квітня в 
Ужгороді команда ,,Закарпаття-ЗакДУ” здолала ,,Локомотив” (Дніпропетровськ) з однаковим рахунком 3:1, 
забезпечивши собі зустріч з командою ,,Кримсода” (Красноперекопськ) за п’яте-шосте місце, а, отже, за участь 
в чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд суперліги в сезоні 2008-2009 р.р. 
 17-19 квітня у Красноперекопську відбулися ігри за V місце. Команда ,,Закарпаття-ЗакДУ” програла всі 
зустрічі з рахунком 0:3. Таким чином, закарпатська команда в сезоні 2007-2008 р.р. зайняла шосте місце. 
 За підсумками 2007-2008 р.р. команда ,,Закарпаття-ЗакДУ”, виконала завдання про закріплення її у 
національному супердивізіоні. 
 Разом з тим у виступах команди проявилися і певні недоліки. Причиною цього фахівці та керівництво 
команди вважають:  
- невпевнену гру на блоці;  
- відсутність у переважної більшості гравців стабільної подачі;  
-  незадовільний підбір м’яча;  
-  коротку лавку запасних. 
 Зараз починається підготовка до сезону 2008-2009 р.р. Керівництво команди має час для підведення 
кінцевих підсумків та аналізу виступів команди, вжиття заходів до посилення гри команди. На думку фахівців 
варто посилити роботу наукової групи з аналізу кожного виступу команди, і основне - посилити склад команди. 
Варто, мабуть, працювати над тим, щоб Закарпаття мало ще одного представника у вищій професійній лізі 
України, де можна було би готувати резерв для основної команди ,,Закарпаття-ЗакДУ”. 
 Висновки 
 1. Здобуття Україною незалежності помітно вплинуло на розвиток волейболу в Закарпатті. У 
волейбольних організацій Закарпатської області з’явилися більші можливості для виходу їх команд на 
всеукраїнську арену. 
 2. З розпадом СРСР створилися умови для серйозної реорганізації українського волейболу. В результаті 
цієї реорганізації були створені професійна, аматорська та студентська волейбольні ліги України. 
 3. Завдяки зростанню темпів розвитку волейболу Закарпаття вже з 1994 року було представлено у ІІ-ій 
професійній лізі України, з 1999 року - в студентській, а з 2001 року в аматорській лізі України. 
 4. Для підтримки команд закарпатських волейболістів на всеукраїнській арені необхідно було 
забезпечувати їх поповнення. Це в свою чергу спонукало до розвитку системи дитячого волейболу. 
 5. Цій же меті служили й ті турніри (обласні, міжобласні, міжнародні), які організовувались на 
Закарпатті або проводились за кордоном з участю закарпатських команд. 
 6. Видатним успіхом закарпатського волейболу за період 1991-2008 р.р. є вихід команди ,,Закарпаття-
ЗакДУ” до суперліги України в сезоні 2007-2008 р. 
 7. На думку фахівців варто посилити роботу наукової групи з аналізу кожного виступу команди 
,,Закарпаття-ЗакДУ”, посилити склад команди, домогтися появи ще одного представника Закарпаття в 
професійній лізі України, у якому можна було би готувати резерв для поповнення основної волейбольної 
команди Закарпаття.  
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