
Досконалість – це не одиничний акт, а 

звичка. Ви – це те, що ви робите багато разів. 

Шакіл О’Ніл 

 

Заняття волейболом розвивають такі фізичні  

якості, як силу, спритність, швидкість і 

витривалість. Усі рухи, що використовуються у волейболі, мають природний 

характер і  базуються на бігу, стрибках і метаннях, тому при правильному 

навчанні студенти засвоюють їх порівняно легко. 

16 жовтня 2021 року викладач  Жигадло О.М. та студенти 331 групи 

запросили на показове заняття з волейболу з методикою викладання. 

Тема. Техніка гри та навчання її прийомів.  

Мета заняття передбачала формування практичної підготовки студента до 

проведення уроків фізичної культури та уміння самостійно використовувати 

набуті знання та навички з волейболу. 

Для реалізації мети були визначені наступні завдання: 

1. Розучити техніку передачі м’яча двома руками зверху у стрибку. 

2. Удосконалювати технічні прийоми гри в нападі. 

3. Оцінити теоретичні знання правил гри у волейбол. 

4. Сприяти розвитку швидкісно-силових здібностей,  швидкості реакції та 

координації рухів. 

5. Виховувати пізнавальний інтерес щодо розвитку технічних умінь  у 

процесі  навчання волейболу та формувати професійні якості 

майбутнього педагога. 

Успішність навчального процесу в цілому залежить від уміння побудувати 

кожне заняття  керуючись відповідними  принципами  навчання і 

використовуючи адекватні засоби, методи навчання та організації навчання. 

Змістом підготовчої частини заняття були переміщення волейболіста та 

спеціальні бігові вправи, загальнорозвиваючі вправи в русі та на місці, із 

використанням вправ стретчингу.  



На початку основної частини заняття проведено спеціально-підготовчі 

вправи волейболіста з набивними м’ячами, потім порівняно нескладні вправи 

для повторення техніки передач м’яча. Для реалізації основних завдань заняття 

підібрано вправи, які студенти виконували індивідуально, у парах та групах, а 

також із використанням нестандартного обладнання. Для оцінки теоретичних 

знань використано Google форми. 

Практика застосування тренажерних пристроїв говорить про те, що до 

числа найбільш ефективних відносяться ті, які створюють і моделюють умови, 

близькі до змагальної діяльності спортсмена, мають високу надійність і 

безвідмовність у роботі, забезпечують отримання інформації про результати 

своїх дій, що й було використано для вивчення техніки передачі м’яча двома 

руками зверху у стрибку. 

При показі вправ, який носив зразковий, чіткий характер, викладач 

вибирав правильне місце для створення оптимального сприйняття вправи. 

На занятті для збільшення щільності та підвищення фізичного 

навантаження використані різні способи виконання завдань: одночасний, 

поперемінний, одночасний у малих групах із різними завданнями. 

Навчальна двостороння гра дала можливість студентам випробувати 

вивчені технічні прийоми в умовах, регламентованих установленими 

правилами гри. 

Дихальні вправи в заключній частині заняття  забезпечили поступовий 

перехід від напруги й збудження, викликаних у другій частині заняття, до 

відносно спокійного стану. 

У підсумку заняття визначено, що мети заняття досягнуто, визначено 

позитивні сторони та недоліки у виконанні поставлених завдань.  

Завдання для самостійної роботи студентів вимагало повторення правил 

гри у волейбол. 

 

 

 

 



Переміщення волейболіста та спеціальні бігові вправи 

 

Загальнорозвиваючі вправи у русі. 

 



Загальнорозвиваючі вправи на місці та вправи стретчингу . 

 

 



Спеціально-підготовчі вправи волейболіста з набивними м’ячами. 

 

 



Вправи для повторення техніки передач м’яча. 

 

Показ техніки передачі м’яча двома руками зверху у стрибку. 

 



Вивчення передачі м’яча двома руками зверху у стрибку. 

 

 

 

 



Підготовка до виконання контрольного нормативу прийом-передача м’яча 

двома руками зверху у парах через сітку. 

 

Прийом – передача м’яча двома руками знизу після переміщення. 

 



Оцінка теоретичних знань правил гри у волейбол. 

 

 

 

 



Навчальна двостороння гра. 

 
Підсумок заняття. 

 


