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РОЛЬ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ВОЛЕЙБОЛУ  
У 5-Х КЛАСАХ 

 
Шалар О.Г., *Свирида В.С., Любашенко Д. 

 
Херсонський державний університет 

 *Херсонська державна морська академія 
 

Анотація. В статті представлено результати впровадження методики організації уроків 

волейболу освітньо-рефлекторної спрямованості з учнями 5-х класів. Виявлено, що наявність 

високого і достатнього рівня знань у учнів школи райцентру та херсонської школи позитивно 

вплинуло на мотивацію, засвоєння правил гри і техніки елементів волейболу. 

Ключові слова: волейбол, знання, мотивація, передачі м’яча, гнучкість, спритність, 

швидкісно-силові якості. 

 
Постановка проблеми. Фізична культура є важливим засобом у системі освіти та виховання 

учнів загальноосвітньої школи, формування в них основ здорового способу життя, організації 
корисного дозвілля та активного відпочинку, розвитку й відновлення фізичних і духовних сил, 
реабілітації та корекції здоров’я, виховання  позитивних моральних і вольових якостей. Тобто 
цінність фізичної культури для кожної особистості і суспільства полягає в освітньому, виховному, 
оздоровчому та загальнокультурному значеннях. 

Волейбол широко використовується як засіб фізичного виховання серед  дітей шкільного 
віку. Це пояснюється значним інтересом дітей до ігрових видів спорту, зокрема і волейболу, 
оскільки участь в них сприяє всебічному розвитку дітей, особливо позитивно впливає на розвиток 
таких фізичних якостей, як швидкість, сила, спритність і координація, а також покращується 
емоційна сфера. 

Особливостям навчання волейболу в школі приділяли увагу наступні фахівці: Е.К. Ахмеров 
[1], Ю.Д. Железняк [3], М.П. Піменов [5]. Проблемам методики навчання техніки волейболу дітей 
і підлітків присвячені дослідження  В.А. Голомазова [2], Ю.Н. Клещева [4]. Саме освітньо-
рефлекторному компоненту в організації і проведенню уроків волейболу в школі присвячена низка 
сучасних досліджень [7, 8, 9, 10, 11]. 

Розробка організаційних та методичних підходів до вивчення знань, елементів техніки 
волейболу з учнями 5-х класів зумовили необхідність і актуальність вибору теми наукової роботи. 

Мета дослідження – обґрунтувати роль освітніх чинників у організації та проведенні 
уроків волейболу серед учнів 5-х класів. 

Результати дослідження. Дослідження проводилося серед учнів 5-х класів двох шкіл. У 
Херсонській спеціалізованій ЗОШ № 52 контингент склав 30 учнів 5-А класу (15 хлопчиків, 15 
дівчаток), де вчитель-методист Олег Олександрович М. У Великолепетиській ЗОШ № 2 
Херсонської області загальна кількість учнів 5-Б класу склала 20 учнів (14 хлопчиків і 6 дівчаток), 
де вчитель-методист Юрій Вікторович Р. В обох школах проводилися уроки волейболу освітньо-
рефлекторної спрямованості. 

Дослідження у ЗОШ № 52 проводилось з листопада по грудень 2017 року, а в ЗОШ № 2 
протягом лютого-березня 2018 року. 

Основні завдання дослідження полягали у встановлені характеру і ступеня впливу уроків 
волейболу освітньо-рефлекторної спрямованості на рівень сформованості знань, техніку 
виконання елементів волейболу учнями 5-х класів, рівень розвитку фізичних якостей і характер 
мотивації до занять фізичною культурою. 

Дослідження ми проводили за методикою Н. Андрощук «Оцінка якості знань основних правил 
гри у волейбол». За протоколом спостережень були виявлені такі результати:  
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Таблиця 1 

Якість знань з волейболу учнів 5-х класів (%) 
Школи 
 
       Рівні 

Херсонська ЗОШ № 52 Великолепетиська ЗОШ№ 2 

Хл. Дівч. Хл. Дівч. 

Високий 27 20 79 85 
Достатній 40 60 7 17 

Середній 20 13 7 - 

Низький 13 7 7 - 

Із отриманих результатів обох шкіл, ми можемо побачити, що за якістю знань з основ 
волейболу учні Херсонської ЗОШ № 52 поступалися своїм одноліткам із школи райцентру. За 
високим рівнем знань хлопці Великолепетиської ЗОШ № 2 переважають на 52%, а дівчата на 65% 
учнів міської школи. В той же час наявність достатнього рівня знань у учнів херсонської школи 
(60% - дівчата та 40% - хлопці) позитивно вплинуло на засвоєння техніки і правил гри у волейбол. 

Що стосується учнів Великолепетиської ЗОШ № 2, можна сказати, що  результати 
вражаючі, так як і у хлопців (79 %) і у дівчат (85%) переважає високий рівень знань. Достатній, 
середній і низький рівень у хлопців складають по 7 %. Можна відмітити, що дівчата взагалі не 
мають середнього і низького рівня. Це пов’язано з тим, що Юрій Вікторович Р. дуже часто на 
уроках демонстрацію правил волейболу, історії, техніки проводив за допомогою мультимедійних 
технологій. Це, напевно, позитивно впливало не тільки на якість знань, а й на мотивацію учнів. 

Використовуючи  методику Т.Ю. Круцевич «Характер мотивації до занять фізичною 
культурою та спортом» проводилося опитування учнів 5-х класів. Отримані результати 
представлені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Мета занять фізичною культурою і спортом учнів 5-х класів Херсонської ЗОШ №52 та 
Великолепетиської ЗОШ №2 (%) 

Мета 
заняття 
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 n % n % n % n % n % n % 
Херсонська 
ЗОШ №52 

Хл. 
15 6 40 6 40 6 40 2 13 6 40 2 13 

Дівч.1
5 

5 33 8 53 3 20 6 40 6 40 - - 

Великоле-
петиська 
ЗОШ №2 

Хл. 
14 

3 21 10 71 - - 1 7 4 29 1 7 

Дівч. 
6 

3 50 - - 1 17 - - 2 33 - - 

За результатами можна сказати, що у Херсонській ЗОШ № 52 хлопці у більшості 
займаються фізичною культурою заради спілкування з друзями, досягнення високого спортивного 
результату, удосконалення форми тіла і поліпшення стану здоров’я. За цими ознаками було 
виявлено 40% учнів, а для активного відпочинку, розваг і зниження ваги по 13 %. Більшість дівчат 
займається фізичною культурою для досягнення високого спортивного результату (53%). 
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Хлопці Великолепетиської ЗОШ № 2 займаються фізичною культурою для досягнення 
високого спортивного результату, що складає аж 71%, можна сказати, що у них вже у такому 
юному віці є власна мета щодо регулярних занять у спортивній секції з волейболу. А за дівчат ми 
можемо сказати, що більшість займається для спілкування з друзями 50%, що є характерне даному 
віку і також для підтримання здоров’я (33%) і удосконалення форми тіла (17%). 

Аналізуючи результати техніки виконання передач м’яча двома руками зверху можна 
відмітити, що показники дещо відрізняються. У хлопців ця різниця виявилася не значною, а саме: 
у міській ЗОШ № 52 високий рівень склав 60%, достатній 40%, а у ЗОШ № 2 райцентру на 
високому рівні 79% і 14% учнів склали цей норматив на середній рівень У дівчат 
Великолепетиської ЗОШ № 2 всі (100%) мали високий рівень засвоєння цього технічного 
елементу. В той час як їх однолітки із міської школи 67% мали високий і 26% достатній рівень. Це 
можна пояснити тим, що в уроках волейболу Юрій Вікторович Р. використовував різноманітні 
вправи, як в парах, так і біля стінки, використовуючи індивідуальний та диференційний підхід до 
навчання технічним вправам. 

Для визначення рівня фізичної підготовленості ми використали наступні тести: нахил 
тулуба вперед (гнучкість); човниковий біг 4х9 м (спритність); стрибок у довжину з місця 
(швидкісно-силові здібності). Всі отримані результати ми також розподілили за чотирма рівнями 
підготовленості: високий, достатній, середній та низький  

Аналізуючи результати міської ЗОШ № 52, можна відмітити, що на достатньо високому 
рівні розвинута гнучкість у дівчат (93%), а у хлопців – швидкісно-силові здібності (80%). Також 
можна побачити, що 7% хлопців мають низький рівень спритності і 7% дівчат швидкісно-силових 
здібностей. Усі інші показники знаходяться на високому, достатньому та середньому рівнях. У 
молодших підлітків Великолепетиської школи дуже добре розвинута гнучкість: у хлопців високий 
рівень склав 86%, а у дівчат – навіть 100%. Спритність у хлопців знаходиться на високому і 
достатньому рівнях (по 36%), і на середньому 28%. Дівчата мають високий (67%) та достатній 
рівні (33%) прояву цієї якості. Швидкісно-силові здібності у хлопців на високому (43%) і 
достатньому (36%) рівнях, але є такі, що мають низький рівень (14%). У дівчат швидкісно-силові 
здібності розвинуті в основному на високому і достатньому рівнях. 

Висновки. У процесі навчання елементам волейболу молодших підлітків рекомендується 
зосереджувати увагу на оволодінні основами техніки (вихідні положення, переміщення, стрибки, 
передачі), на точної координації рухів і лише після цього переходити до вдосконалення техніки на 
фоні підвищених навантажень. Для підвищення щільності занять і ефективного освоєння 
технічними прийомами на заняттях з дітьми рекомендується індивідуальна робота з м'ячем, 
вправи в парах, трійках.  

Розучування ігрового прийому варто починати з імітації, після чого з метою закріплення 
техніки рекомендується багаторазове повторення вправи або завдання. По мірі оволодіння 
найпростішими ігровими прийомами (для закріплення) їх включають до навчальних ігор, 
одночасно повідомляючи відомості про розстановку гравців на майданчику, про елементи тактики 
і правил гри. 

Використовуючи методику організації уроків волейболу освітньо-рефлекторної 
спрямованості з учнями 5-х класів, у структурній побудові кожного уроку варто передбачити 
графу-нагадування для вчителя «Очікувані результати» (при написанні конспекту), «Бліц-турнір» 
(на початку основної частини), «рефлексійна» бесіда (заключна частина). Саме такі уроки 
ефективно впливають на позитивний рівень фізичної підготовленості, забезпечують певну якість 
сформованості рухових умінь і навичок учнів, а також найкращим чином забезпечують 
обов’язковий мінімум знань фізкультурної освіти; а саме: техніки та методики виконання 
фізичних вправ, правил гри у волейбол, дотримання правил безпеки тощо. 

Перспективою подальших досліджень є визначення взаємозв’язку між знаннями, технікою 
та фізичною підготовленістю учнів під час проведення уроків волейболу. 
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THE ROLE OF THE EDUCATIONAL COMPONENT IN CONDUCTING VOLLEYBALL 
LESSONS IN THE 5TH GRADE.  
Shalar O., Svirida V., Lyubashenko D.  

Summary. The article presents the results of the introduction of the organization of lessons 

organization of volleyball educational orientation with students of the 5th grade. It was revealed that the 

presence of a high and sufficient level of knowledge among the pupils of the school of the district center 

and the Kherson school had a positive effect on the motivation, mastering the rules of the game and the 

technique of volleyball elements. 

Key words: volleyball, knowledge, motivation, ball transfer, flexibility, agility, speed-strength 

qualities. 
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