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ВОЛЕЙБОЛ 

Автореферати дисертацій на здобуття  

наукового ступеня кандидата наук: 

 

1. Алманса М. Л. 

Разработка способа отбора волейболистов в состав команды для участия в 

соревнованиях : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Алманса 

Мартинес Ласаро ; КГИФК. – К., 1988. – 24 с. 

 Аннотация. Получены новые данные о взаимосвязи состояния 

анализаторов функции и эффективности игровой деятельности 

волейболистов. Разработан способ отбора игроков при комплектовании 

стартовой шестерки для конкретной игры и всего состава команды. 

 Ключевые слова: игровая деятельность, отбор игроков, 

комплектование команды. 

 Анотація. Отримані дані про взаємозв'язок стану аналізаторів функції і 

ефективності ігрової діяльності волейболістів. Розроблено спосіб відбору 

гравців при комплектуванні стартової шестірки для конкретної гри і всього 

складу команди.   

 Ключові слова: ігрова діяльність, відбір гравців, комплектування 

команди. 

 Annotation. New information is got about intercommunication of the state 

of analyzers of function and efficiency of playing activity of volley-ballers. The 

method of selection of players is developed at completing of starting six for a 

concrete game and all composition of command.   

 Key words: playing activity, selection of players, completing of command. 

 

2. Амалин М. Е. 

Исследование вопроса тактической подготовки волейболистов-мастеров : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / М. Е. Амалин ; ТГУ. – 

Тарту, 1973. – 21 с. 

 Аннотация. Научно обоснованы вопросы тактической подготовки 

волейболистов высших разрядов. 

 Ключевые слова: тактическая подготовка, волейболисты высших 

разрядов. 

 Анотація. Науково обґрунтована тактична підготовка волейболістів 

вищих розрядів.   

 Ключові слова: тактична підготовка, волейболісти вищих розрядів. 

 Annotation. The questions of tactical preparation of volley-ballers of higher 

digits are scientifically grounded.   

 Key words: tactical preparation, volley-ballers of higher digits. 
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3. Андрушишин И. Ф. 

Методика совершенствования тактической подготовки 

высококвалифицированных волейболистов на основе межличностно-

функционального взаимодействия : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” ; [спец.] 19.00.01 

„Общая психология” / Андрушишин Иосиф Францевич ; ГЦОЛИФК. – М., 

1993. – 20 с. 

 Аннотация. Разработана методика диагностики, направленная на 

оценку и коррекцию взаимоотношений, обеспечение оптимального подбора 

групповых звеньев для решения задач тактического взаимодействия. 

 Ключевые слова: тактическая подготовка, волейболисты, 

взаимоотношения. 

 Анотація. Розроблено методику діагностики, оцінки і корекції 

взаємовідносин, забезпечення оптимального підбору групових ланок для 

вирішення завдань тактичної взаємодії.   

 Ключові слова: тактична підготовка, волейболісти, взаємовідносини. 

 Annotation. The method of diagnostics, directed on an estimation and 

correction of mutual relations, providing of optimum selection of group links for 

the decision of tasks of tactical co-operation, is developed.   

 Key words: tactical preparation, volley-ballers, mutual relations. 

 

4. Ахмеров Э. К. 

Исследование приспособительной изменчивости движений и 

совершенствование методики обучения нападающему удару в волейболе : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / Ахмеров Эрик 

Кавиевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1976. – 28 с. 

 Аннотация. Изучена изменчивость кинематических характеристик 

нападающего удара. Впервые получены данные, определяющие 

вариативность рассматриваемых характеристик движений во всех фазах 

технического приема у волейболистов высокой и низкой квалификации. 

 Ключевые слова: кинематические характеристики, удар, технические 

приемы, волейболисты разной квалификации. 

 Анотація. Вивчена мінливість кінематичних характеристик 

нападаючого удару. Вперше отримано дані, що визначають варіативність 

характеристик рухів у всіх фазах технічного прийому волейболістів високої і 

низької кваліфікації.   

 Ключові слова: кінематичні характеристики, удар, технічні прийоми, 

волейболісти різної кваліфікації. 

 Annotation. Changeability of kinematics descriptions of attacking blow is 

studied. Information, determining variantness of the examined descriptions of 

motions in all phases of technical reception for the volley-ballers of high and low 

qualification, is first got.   
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 Key words: kinematics descriptions, blow, technical receptions, volley-

ballers of different qualification. 

 

5. Бойчук Р. І. 

Розвиток координаційних здібностей юних волейболістів на етапі початкової 

підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Бойчук Роман Іванович ; 

Держ. наук.-дослідн. ін-т фіз. культури і спорту. – К., 2012. – 19 с. 

 Анотація. Уперше науково обґрунтовано та експериментально 

доведено, що акцентоване вдосконалення координаційних здібностей у 

процесі тренування юних волейболісток з урахуванням їхніх 

психофізіологічних особливостей суттєво підвищує рівень координаційної 

підготовленості і, як наслідок, активно формує технічну майстерність та 

здібності до навчання; уперше виявлено характер взаємозв'язків 

координаційних та інших рухових здібностей (швидкісних, силових, 

швидкісно-силових) у юних волейболісток 10–12 років; уперше встановлено 

критерії оцінки рівня розвитку координаційних здібностей юних 

волейболісток 10–12 років. 

 Ключові слова: юні волейболістки, координаційні здібності, етап 

початкової підготовки, тренувальний процес, фізична, технічна 

підготовленість, факторна структура, норми для порівняння. 

 Аннотация. В диссертации освещены вопросы, касающиеся методики 

развития и способов контроля координационных способностей юных 

волейболисток на этапе начальной подготовки. 

 Ключевые слова: юные волейболистки, координационные 

способности, этап начальной подготовки, тренировочный процесс, 

физическая, техническая подготовленность, факторная структура, 

сопоставительные нормы. 

 Annotation. This Thesis outlines issues concerning methods of development 

and ways of control of young volleyball players' coordination abilities at the stage 

of preliminary training. Very few papers dedicated to this issue were found due to 

methodological literature analysis. 

 Key words: young volleyball players, coordination abilities, stage of 

preliminary training, training process, physical, technical skills, factor structure, 

norms for comparison. 

 

6. Вертель О. В. 

Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування 

техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10–14 років : автореф. 

дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський 

і професійний спорт” / Вертель Олександр Васильович ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури. – Х., 2008. – 21 с. 

 Анотація. Уперше встановлена ефективність застосування різних груп 

вправ швидкісно-силового характеру та їх вплив на техніко-тактичну 

підготовленість; встановлений взаємозв’язок антропометричних даних, 
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фізичних показників і техніко-тактичних дій, як факторів, що сприяють 

ефективності підготовки юних волейболістів. 

 Ключові слова: навантаження, техніко-тактична підготовка, юні 

волейболісти, фізичні показники. 

 Аннотация. Определены и изучены параметры тренировочной 

деятельности юных волейболистов, установлена последовательность, 

качественные и количественные характеристики выполнения физических 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей, 

учитывающих их возрастные морфофункциональные изменения. 

 Ключевые слова: нагрузки, технико-тактическая подготовка, юные 

волейболисты, физические показатели. 

 Annotation. Certain and studied parameters of training activity of young 

volley-ballers, a sequence, high-quality and quantitative descriptions of 

implementation of physical exercises, directed on development of speed-power 

capabilities, taking into account their age-dependent morphological functional  

changes, is set.   

 Key words: loadings, technical tactical preparation, young volley-ballers, 

physical indexes. 

 

7. Вертель О. В. 

Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування 

техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10–14 років : автореф. 

дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський 

і професійний спорт” / Вертель Олександр Васильович ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури. – Х., 2011. – 20 с. 

 Анотація. Уперше визначено факторну структуру і взаємозв'язок 

антропометричних показників, фізичної підготовленості і техніко-тактичних 

дій юних волейболістів 10–14 років; визначено ефективність застосування 

різних груп вправ швидкісно-силового характеру і їх вплив на техніко-

тактичну підготовленість юних волейболістів; в процесі дослідження були 

конкретизовані теоретичні відомості про межи фізичних навантажень для 

юних волейболістів в період початкової і попередньої базової підготовки; 

уточнені вікові межі найбільш інтенсивного приросту спеціальних 

швидкісно-силових якостей і вікові особливості сприйнятливості організму 

юних волейболістів 10–14 років до різних вправ швидкісно-силового 

характеру; доповнені раніше відомі дані про фізичний розвиток і рівень 

швидкісно-силової підготовленості юних волейболістів 10–14 років. 

 Ключові слова: тренувальний процес, етапи підготовки, швидкісно-

силова підготовленість, оптимізація, комплексна методика, швидкісно-силові 

здібності, тренувальні навантаження. 

 Аннотация. В результате определения и изучения параметров 

тренировочной деятельности юных волейболистов была установлена 

последовательность, качественные и количественные характеристики 

выполнения физических упражнений, направленных на развитие скоростно-
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силовых способностей и учитывающих возрастные морфофункциональные 

изменения в развитии организма спортсменов 10–14 лет. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, этапы подготовки, 

скоростно-силовая подготовленность, оптимизация, комплексная методика, 

скоростно-силовые способности, тренировочные нагрузки. 

 Annotation. The work is devoted to development to the working out and 

approbation of methods of increasing the speed and power level of training 

qualified players of 10–14 ages. As a result of research and studies of parameters 

of training activities of young volleyball players were determined the sequence, the 

qualitative and quantitative characteristics qualified players, which are of great 

importantance for development of speed and power abilities and full of value of 

their morfofunctional changes. The efficiency of training process of young 

volleyball players will be raised, if at the stage of initial period to apply intensive 

development technology of speed and power abilities. Given technology provided 

an opportunity of application of principles of outstripping training with 

optimization of ways and methods of physical training on a ground of 

physiological feature of children 10–14 years. 

 Key words: training process, preparatory period, speed and power training, 

optimization, complex method, speed and power abilities, training loads. 

  

8. Гарипов А. Т. 

Факторная структура и методика скоростно-силовой подготовки юных 

волейболисток : автореф.дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Гарипов Асхат Талгатович ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1990. − 23 с. 

 Аннотация. Изучена динамика скоростно-силовой подготовленности 

юных волейболисток 9–18 лет; выявлены наиболее благоприятные периоды 

развития отдельных специальных качеств, определяющих скоростно-

силовую подготовленность юных волейболисток. 

 Ключевые слова: факторная структура, скоростно-силовая подготовка, 

юные волейболисты, специальные качества. 

 Анотація. Вивчена динаміка швидкісно-силової підготовленості юних 

волейболісток 9–18 років; виявлені найбільш сприятливі періоди розвитку 

окремих спеціальних якостей, що визначають швидкісно-силову 

підготовленість юних волейболісток.   

 Ключові слова: факторна структура, швидкісно-силова підготовка, юні 

волейболісти, спеціальні якості. 

 Annotation. The dynamics of speed-power preparedness of young volley-

ballers is studied 9–18 years; the most favorable periods of development of the 

separate special qualities, determining speed-power preparedness of young volley-

ballers are exposed.   

 Key words: factor structure, speed-power preparation, young volley-ballers, 

special qualities. 
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9. Гжиб Анджей. 

Групповые тактические действия волейболистов в защите и методика их 

совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория 

и методика физ. воспитания, спорт. тренировки и оздоровительной физ. 

культуры” / Гжиб Анджей ; ГЦОЛИФК. − М., 1989. − 23 с. 

 Аннотация. Определены информативные признаки, которые 

учитывают волейболисты при защите своей площадки; установлены факторы 

защитных действий, влияющие на исход единоборств между нападением и 

защитой в соревновательных условиях. Экспериментально обоснован 

тренировочный метод оптимизации процесса подготовки игроков в 

групповых тактических действиях защиты. 

 Ключевые слова: тактические действия, волейболисты, метод 

тренировки. 

 Анотація. Визначені інформативні ознаки, які враховують 

волейболісти під час захисту свого майданчика; встановлені чинники 

захисних дій, що впливають на результат одноборств між нападом і захистом 

в умовах змагань. Експериментально обґрунтований тренувальний метод 

оптимізації процесу підготовки гравців в групових тактичних діях захисту.   

 Ключові слова: тактичні дії, волейболісти, метод тренування. 

 Annotation. Informing signs which take into account volley-ballers at 

defence of the ground are certain; the factors of protective actions, influencing on 

the end of single combats between an attack and defence in competition terms, are 

set. The training method of optimization of process of preparation of players is 

experimentally grounded in the group tactical actions of defence.   

 Key words: tactical actions, volley-ballers, training method. 

 

10. Гикашвили Г. Л. 

Управление соревновательной деятельностью команды на основе 

использования индивидуальных особенностей волейболистов : автореф. дис. 

… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 

культуры” / Гикашвили Геннадий Леванович ; ГГИФК. − Тбилиси, 1990. − 24 

с. 

 Аннотация. Разработана методика регистрации соревновательной 

деятельности волейболистов; оценки и анализа технико-тактического 

мастерства; определения напряженности соревновательной деятельности в 

волейболе; определены индивидуально-психологические характеристики 

волейболистов; предложен комплекс методических приемов, направленных 

на совершенствование управления командой в соревнованиях и повышения 

эффективности выступления спортсменов. 

 Ключевые слова: соревновательная деятельность, индивидуальные 

особенности, волейболисты. 

 Анотація. Розроблена методика реєстрації діяльності змагання 

волейболістів; оцінка і аналіз техніко-тактичної майстерності; визначена 

напруженість діяльності змагання у волейболі; визначені індивідуально-
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психологічні характеристики волейболістів; запропонований комплекс 

методичних прийомів, направлений на вдосконалення управління командою 

в змаганнях і підвищення ефективності виступу спортсменів.   

 Ключові слова: змагальна діяльність, індивідуальні особливості, 

волейболісти. 

 Annotation. The method of registration of competition activity of volley-

ballers is developed; estimation and analysis of tekhniko-tactical trade; 

determinations of tension of competition activity are in volley-ball; individual-

psychological descriptions of volley-ballers are certain; the complex of methodical 

receptions, directed on perfection of management in competitions and increase of 

efficiency of appearance of sportsmen a command is offered.   

 Key words: competition activity, individual features, volley-ballers. 

 

11. Голуб В. П. 

Контроль і нормування тренувальних навантажень на передзмагальному 

етапі підготовки кваліфікованих волейболістів : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, спортивного 

тренування і оздоровчої фізичної культури” / Голуб Валентин Петрович ; 

КДІФК. − К., 1993. − 17 с. 

 Анотація. Уперше науково обґрунтована структура та зміст 

мікроциклів підготовки з урахуванням таких особливостей адаптації 

спортсменів до тренувальних навантажень як варіативність показників 

поточного контролю, характер взаємодій об’ємів навантажень і ступені їх 

перенесення окремими системами організму, темпи та обсяги зростання 

показників спеціальної підготовленості кваліфікованих волейболістів. 

 Ключові слова: тренувальні навантаження, підготовка кваліфікованих 

волейболістів перед змаганнями, показники підготовки. 

 Аннотация. Впервые научно обоснована структура и содержание 

микроциклов подготовки с учетом таких особенностей адаптации 

спортсменов к тренировочным нагрузкам как вариативность показателей 

поточного контроля, характер взаимодействия объемов нагрузок и степени 

их переноса отдельными системами организма.  

 Ключевые слова: тренировочные нагрузки, подготовка 

квалифицированных волейболистов перед соревнованиями, показатели 

подготовки. 

 Annotation. First a structure and maintenance of miсrocycles of preparation 

is scientifically grounded taking into account such features of adaptation of 

sportsmen to the trainings loadings as variants of indexes of control, character of 

co-operation of volumes of loadings and degree of their transfer of organism the 

separate systems.    

 Key words: trainings loadings, preparation of skilled volley-ballers before 

competitions, indexes of preparation. 
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12. Горчанюк Ю. А. 

Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі 

біомеханічних моделей стрибків і переміщень : автореф. дис. … канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” 

/ Горчанюк Юрій Андрійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. − Х., 2004. 

− 20 с. 

 Анотація. Уперше розроблена і обґрунтована методика, яка дозволяє 

визначити найбільш ефективну модельну й індивідуальну техніку виконання 

стрибків і переміщень; розроблена й експериментально обґрунтована 

методика технічної підготовки спортсменів з урахуванням біомеханічних 

характеристик переміщень і стрибків спортсмена, технічних пристроїв і 

комп’ютерних технологій. 

 Ключові слова: технічна підготовка, пляжний волейбол, біомеханічні 

моделі, стрибки, переміщення. 

 Аннотация. Впервые разработана и обоснована методика технической 

подготовки спортсменов с учетом биомеханических характеристик 

перемещений и прыжков спортсмена, технических устройств и 

компьютерных технологий. 

 Ключевые слова: техническая подготовка, пляжный волейбол, 

биомеханические модели, прыжки, перемещения. 

 Annotation. First developed and grounded method of technical preparation 

of sportsmen taking into account biomechanics descriptions of moving and jumps 

of sportsman, technical devices and computer technologies.   

 Key words: technical preparation, beach volley-ball, biomechanics models, 

jumps, moving. 

 

13. Грира Юсеф. 

Управление процессом технико-тактической подготовки волейболистов 

высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Юсеф Грира ; ГЦОЛИФК. − М., 

1993. − 27 с. 

 Аннотация. Разработана система тестов оценки уровня технико-

тактической подготовленности; структура и методология тренировочного 

процесса; выявлены психологические механизмы регуляции успешности 

технико-тактической подготовки игроков и динамика уровня 

подготовленности в макроцикле. 

 Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, процесс 

управления, волейболисты высокой квалификации. 

 Анотація. Розроблена система тестів оцінки рівня техніко-тактичної 

підготовленості; структура і методологія тренувального процесу; виявлені 

психологічні механізми регуляції успішності техніко-тактичної підготовки 

гравців і динаміка рівня підготовленості в макроциклі.   

 Ключові слова: техніко-тактична підготовка, процес управління, 

волейболісти високої кваліфікації. 
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 Annotation. The system of tests of estimation of level of tekhniсo-tactical 

preparedness is developed; structure and methodology of training process; the 

psychological mechanisms of adjusting of success of tekhniсo-tactical preparation 

of players and loud speaker of level of preparedness are exposed in makrocycles. 

 Key words: tekhniсo-tactical preparation, management process, volley-

ballers of high qualification. 

 

14. Гынку Г. К. 

Совершенствование технической подготовленности волейболистов путем 

применения нетрадиционных средств тренировки : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / Гынку Георгий Козьмович ; КГИФК. − К., 1988. − 

25 с. 

 Аннотация. Разработана и научно обоснована методика использования 

нетрадиционных средств тренировки с целью совершенствования 

технической подготовки волейболистов. Определены оптимальные периоды 

использования тренажерных устройств, количество их при работе над 

определенными техническими приемами, время работы на конкретных 

тренажерах для отработки технических приемов. 

 Ключевые слова: техническая подготовленность, волейболисты, 

нетрадиционные средства тренировки, тренажеры. 

 Анотація. Розроблена і науково обґрунтована методика використання 

нетрадиційних засобів тренування з метою вдосконалення технічної 

підготовки волейболістів. Визначені оптимальні періоди використання 

тренажерних пристроїв, кількість їх при роботі над певними технічними 

прийомами, час роботи на конкретних тренажерах для відпрацювання 

технічних прийомів.   

 Ключові слова: технічна підготовленість, волейболісти, нетрадиційні 

засоби тренування, тренажери. 

 Annotation. Developed and the method of the use of untraditional facilities 

of training is scientifically grounded with the purpose of perfection of technical 

preparation of volley-ballers. The optimum periods of the use of trainer devices are 

certain, amount them during the prosecution of certain technical receptions, burn-

time on concrete trainers for working off technical receptions.   

 Key words: technical preparedness, volley-ballers, untraditional facilities of 

training, trainers. 

 

15. Дуайер Марван. 

Методика развития скоростно-силовых способностей квалифицированных 

волейболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Дуайер Марван ; КГИФК. − К., 

1993. − 20 с. 
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 Аннотация. Разработаны шкалы для дифференцированной оценки 

скоростно-силовых компонентов двигательной функции волейболистов с 

помощью серий общеизвестных тестов. 

 Ключевые слова: скоростно-силовые способности, квалифицированные 

волейболисты, двигательные функции, тесты. 

 Анотація. Розроблені шкали для диференційованої оцінки швидкісно-

силових компонентів рухової функції волейболістів за допомогою серій 

загальновідомих тестів.   

 Ключові слова: швидкісно-силові здібності, кваліфіковані 

волейболісти, рухові функції, тести. 

 Annotation. Scales are developed for the differentiated estimation of speed-

power components of motive function of volley-ballers by the series of well-

known tests.   

 Key words: speed-power capabilities, skilled volley-ballers, motive 

functions, tests. 

 

16. Ермаков С. С. 

Структура основных технических приемов игры в волейбол как система 

ударных движений : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Ермаков Сергей Сидорович ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1991. − 23 с. 

 Аннотация. Впервые в практике волейбола разработаны и 

реализованы в технической подготовке спортсменов математические модели 

ударных движений основных приемов игры. Математически обоснована 

разработка и использование отягощений в ударных движениях. Разработаны 

новые тренажеры для обучения и совершенствования ударных движений. 

Использованы персональные ЭВМ в подготовке спортсменов и 

микропроцессорный контроллер в исследованиях. 

 Ключевые слова: основные технические приемы, волейбол, система, 

ударные движения. 

 Анотація. Уперше в практиці волейболу розроблені і реалізовані в 

технічній підготовці спортсменів математичні моделі ударних рухів 

основних прийомів гри. Математично обґрунтована розробка і використання 

обтяжень в ударних рухах. Розроблені нові тренажери для навчання і 

вдосконалення ударних рухів. Використані персональні ЕОМ в підготовці 

спортсменів і мікропроцесорний контролер у дослідженнях.   

 Ключові слова: основні технічні прийоми, волейбол, система, ударні 

рухи. 

 Annotation. First in practice of volley-ball developed and realized in 

technical preparation of sportsmen mathematical models of shock motions of basic 

receptions of game. Development and use of burdening is mathematically 

grounded in shock motions. New trainers are developed for teaching and perfection 

of shock motions. The personal COMPUTERS in preparation of sportsmen and 

microprocessor comptroller are used in researches.   
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 Key words: basic technical receptions, volley-ball, system. 

 

17. Зорина Т. М. 

Индивидуализация технической подготовки юных волейболистов с 

использованием тренажерных устройств : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Зорина Татьяна 

Мынжасаровна ; ГЦОЛИФК. − М., 1992. − 22 с. 

 Аннотация. Впервые в спортивных играх проблема индивидуализации 

тренировочного процесса по технической подготовке рассмотрена 

комплексно с учетом проявления морфологических, психологических 

особенностей, физической подготовленности волейболистов 14–16 лет. 

Предложен новый подход в построении тренировочного процесса по 

технико-тактической подготовке – индивидуально-групповая форма 

тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов в командной тренировке. Впервые предложена система 

специализированных тренажеров. 

 Ключевые слова:  техническая подготовка, юные волейболисты, 

тренажерные устройства. 

 Анотація. Уперше в спортивних іграх проблема індивідуалізації 

тренувального процесу технічної підготовки розглянута комплексно з 

урахуванням прояву морфологічних, психологічних особливостей, фізичної 

підготовленості волейболістів 14–16 років. 

 Ключові слова:  технічна підготовка, юні волейболісти, тренажерні 

пристрої. 

 Annotation. First in sporting games the problem of individualization of 

training process on technical preparation is considered complex taking into account 

the display of morphological, psychological features, physical preparedness of 

volley-ballers is 14–16 years. 

 Key words:  technical preparation, young volley-ballers, trainer devices. 

 

18. Зульфугаров Х. К. 

Нападающие действия волейболистов в ситуациях активного противоборства 

: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки” / Зульфугаров Хайям 

Кадырович ; ГЦОЛИФК. − М., 1987. − 22 с. 

 Аннотация. Впервые комплексно изучены действия спортсменов 

разной квалификации при выполнении нападающего удара в ситуации 

активного противоборства. Разработан специальный измерительно-

тренажерный комплекс. Обосновано, что использование данного тренажера в 

тренировочном процессе способствует существенному улучшению качества 

нападающих ударов, выполняемых в условиях активного противодействия 

соперника. 

 Ключевые слова: нападающий удар, качество, тренажерный комплекс, 

тренировочный процесс. 
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 Анотація. Уперше комплексно вивчені дії спортсменів різної 

кваліфікації при виконанні нападаючого удару в ситуації активного 

протиборства. Розроблений спеціальний вимірювально-тренажерний 

комплекс. Обґрунтовано, що використання такого тренажера в 

тренувальному процесі сприяє істотному поліпшенню якості нападаючих 

ударів, що виконуються в умовах активної протидії суперника.   

 Ключові слова: нападаючий удар, якість, тренажерний комплекс, 

тренувальний процес. 

 Annotation. First the actions of sportsmen of different qualification are 

complex studied at implementation of attacking blow in the situation of the active 

opposing. The special instrumentation-trainer complex is developed. It is 

grounded, that the use of this trainer in a training process is instrumental in the 

substantial improvement of quality of attacking shots, executable in the conditions 

of active counteraction of competitor.   

 Key words: attacking blow, quality, trainer complex, training process. 

 

19. Зуоза Аурелиюс-Казис Казевич. 

Влияние целенаправленных уроков физической культуры с элементами 

волейбола на повышение уровня физической подготовленности младших 

школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Зуоза Аурелиюс-Казис Казевич ; 

БГИФК. − Минск, 1989. − 19 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснована целесообразность и 

возможность проведения целенаправленных уроков физической культуры с 

элементами волейбола для школьников младших классов. 

 Ключевые слова: урок физической культуры, элементы волейбола, 

физическая подготовленность младших школьников. 

 Анотація. Експериментально обґрунтована доцільність і можливість 

проведення цілеспрямованих уроків фізичної культури з елементами 

волейболу для школярів молодших класів.   

 Ключові слова: урок фізичної культури, елементи волейболу, фізична 

підготовленість молодших школярів. 

 Annotation. Expedience and possibility of leadthrough of purposeful lessons 

of physical culture is experimentally grounded with the elements of volley-ball for 

the schoolboys of junior classes.   

 Key words: lesson of physical culture, elements of volley-ball, physical 

preparedness of junior schoolboys. 

 

20. Квецински Станислав. 

Командные тактические действия волейболистов в защите и методика их 

совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Квецински Станислав ; ГЦОЛИФК. 

− М., 1993. − 27 с. 
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 Аннотация. Выявлены закономерности взаимодействия игроков при 

организации командных тактических действий защиты; изучены модели 

командных тактических действий защиты и, на этой основе, составлен 

каталог из 29 вариантов. Обосновано, что основой организационного 

построения командных тактических действий защиты является парное 

сочетание в деятельности игроков различных игровых ролей. Определены 

пути оптимизации учебно-тренировочного процесса совершенствования 

деятельности игроков в командных тактических действиях защиты. 

Разработан и экспериментально обоснован метод подготовки игроков в 

командных тактических действиях защиты, оптимизирующий традиционные 

методы подготовки. 

 Ключевые слова: тактические действия, волейболисты, защита и 

методика ее совершенствования. 

 Анотація. Виявлені закономірності взаємодії гравців при командних 

тактичних діях захисту; вивчені моделі командних тактичних дій захисту і 

складений каталог з 29 варіантів. Розроблений і експериментально 

обґрунтований метод підготовки гравців в командних тактичних діях 

захисту, що оптимізує традиційні методи підготовки.   

 Ключові слова: тактичні дії, волейболісти, захист і методика її 

вдосконалення. 

 Annotation. Conformities to law of co-operation of players are exposed 

during organization of command tactical actions of defence; the models of 

command tactical actions of defence are studied and, on this basis, a catalogue is 

made from 29 variants. Developed and the method of preparation of players is 

experimentally grounded in the command tactical actions of defence, optimizing 

the traditional methods of preparation.   

 Key words: tactical actions, volley-ballers, defence and method of its 

perfection. 

 

21. Ковцун В. І. 

Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів : 

автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

„Олімпійський і професійний спорт” / Ковцун Василь Іванович ; Львів. держ. 

ін-т фіз. культури. − Л., 2001. − 19 с. 

 Анотація. Уперше проведено дослідження рівня спеціальної 

витривалості юних волейболістів 13–18 років. Розроблено інформативні 

методики контролю і критерії оцінки спеціальної витривалості у юних 

волейболістів 13–18 років. Обґрунтовано ефективність запропонованих 

засобів і методів розвитку спеціальної витривалості юних волейболістів 13-

18 років. 

 Ключові слова: спеціальна витривалість, юні волейболісти, 

інформативні методики контролю. 

 Аннотация. Разработаны информативные методики контроля и 

критерии оценки специальной выносливости у юных волейболистов 13–18 

лет. 
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 Ключевые слова: специальная работоспособность, юные 

волейболисты, информативные методики контроля. 

 Annotation. The informing methods of control and criteria of estimation of 

the special endurance are developed for young volley-ballers 13–18 years.   

 Key words: special capacity, young volley-ballers, informing methods of 

control. 

 

22. Короп М. Ю. 

Интенсификация тактического мышления квалифицированных 

волейболистов в процессе подготовки к соревнованиям : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки” / Короп Михаил Юрьевич ; КГИФК. − К., 1987. − 

23 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснованы объективные факторы, 

определяющие эффективность проявлений тактического мышления у 

квалифицированных волейболистов, разработана система оценки 

эффективности принимаемых волейболистами тактических решений. 

Раскрыта психологическая структура закрепившихся характерологических и 

типологических проявлений личности квалифицированных волейболистов. 

Разработана экспериментальная установка, позволяющая достоверно 

оценивать уровень проявлений тактического мышления у 

квалифицированных волейболистов. 

 Ключевые слова: тактическое мышление, квалифицированные 

волейболисты, процесс подготовки к соревнованиям. 

 Анотація. Експериментально обґрунтовані об'єктивні чинники, що 

визначають ефективність проявів тактичного мислення у кваліфікованих 

волейболістів. Розроблена система оцінки ефективності тактичних рішень, 

що приймаються волейболістами.  

 Ключові слова: тактичне мислення, кваліфіковані волейболісти, процес 

підготовки до змагань. 

 Annotation. Objective factors, determining efficiency of displays of tactical 

thought for skilled volley-ballers, are experimentally grounded, the system of 

estimation of efficiency of the tactical decisions accepted volley-ballers is 

developed.  

 Key words: tactical thought, skilled volley-ballers, process of preparation to 

the competitions. 

 

23. Кузьмичева Е. В. 

Формирование профессиональных умений у студентов институтов 

физической культуры на основе решения проблемно-педагогических 

ситуаций (на примере волейбола) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Кузьмичева Елена 

Вячеславовна ; ГЦОЛИФК. − М., 1990. − 23 с. 
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 Аннотация. Предложены новые методические подходы обучения 

студентов, основанные на формировании навыков решения проблемно-

педагогических ситуаций. Предложена новая организационная структура 

обучения студентов и контроля их уровня педагогического мастерства. 

 Ключевые слова: студенты институтов физической культуры, 

профессиональные умения, педагогические ситуации, волейбол. 

 Анотація. Запропоновані нові методичні підходи навчання студентів, 

засновані на формуванні навичок вирішення проблемно-педагогічних 

ситуацій. Запропонована нова організаційна структура навчання студентів і 

контролю їх рівня педагогічної майстерності.   

 Ключові слова: студенти інститутів фізичної культури, професійні 

уміння, педагогічні ситуації, волейбол. 

 Annotation. New methodical approaches of teaching of students, decisions 

of problem-pedagogical situations based on forming of skills, are offered; The new 

organizational structure of teaching of students and control of their level of 

pedagogical trade is offered.   

 Key words: students of institutes of physical culture, professional abilities, 

pedagogical situations, volley-ball. 

 

24. Ледник В. Н. 

Исследование методов преодоления неожиданно возникающих трудностей в 

спортивных играх (на материале волейбола) : автореф. дис. … канд. пед. наук 

: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Ледник Владимир 

Николаевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1979. − 16 с. 

 Аннотация. Раскрыты особенности поведения спортсменов в 

соревновательной деятельности при возникновении неожиданных 

трудностей. Экспериментально обоснованы возможности реализации 

индивидуально-типологических особенностей волейболистов в условиях 

игровой деятельности при разработке рекомендаций по подготовке их к 

преодолению неожиданных трудностей. 

 Ключевые слова: спортивные игры, волейбол, соревновательные 

действия, трудности. 

 Анотація. Розкриті особливості поведінки спортсменів в змагальній 

діяльності під час виникнення несподіваних труднощів. Експериментально 

обґрунтовані можливості реалізації індивідуально-типологічних 

особливостей волейболістів в умовах ігрової діяльності при розробці 

рекомендацій з підготовки їх до подолання несподіваних труднощів. 

 Ключові слова: спортивні ігри, волейбол, змагальні дії, труднощі. 

 Annotation. The features of conduct of sportsmen are exposed in 

competition activity in case of occurring of unexpected difficulties. Marketability’s 

individual tipologic features of volley-ballers are experimentally grounded in the 

conditions of playing activity at development of recommendations on preparation 

them to overcoming of unexpected difficulties.   

 Key words: sporting games, volley-ball, competition actions, difficulties. 
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25. Маслов В. В. 

Повышение эффективности индивидуальной тактической подготовки 

волейболистов в атакующих действиях : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Маслов Валерий Викторович ; ГЦОЛИФК. − М., 1986. − 23 с. 

 Аннотация. Впервые экспериментально исследованы и обоснованы 

закономерности действий команды в защите при атаке другой команды и 

определены типичные тактические защитные построения. 

 Ключевые слова: тактическая подготовка, волейбол, атакующие 

действия. 

 Анотація. Уперше експериментально досліджені і обґрунтовані 

закономірності дій команди в захисті при атаці іншої команди і визначені 

типові тактичні захисні маневри.   

 Ключові слова: тактична підготовка, волейбол, атакуючі дії. 

 Annotation. First experimentally investigational and grounded conformity to 

law of actions of command in defence at the attack of other command and typical 

tactical protective constructions are certain.   

 Key words: tactical preparation, volley-ball, attacking actions. 

 

26. Мустафа Мохамед Шауки Мусаллам. 

Прогностическая значимость соматометрических признаков показателей 

качества гибкости, быстроты и прыгучести в совершенствовании 

спортивного мастерства волейболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” ; [спец.] 14.00.02 

„Анатомия” / Мустафа Мохамед Шауки Мусаллам ; ГЦОЛИФК. − М., 1981. − 

23 с. 

 Аннотация. Получены новые данные о модельных характеристиках 

волейболистов, являющихся объективными критериями отбора и 

планирования многолетней подготовки с учетом морфо-функциональных 

показателей. Дана классификация морфо-функциональных признаков по их 

прогностической значимости на отдельных этапах спортивной подготовки 

волейболистов. Разработаны нормативы для индивидуальной и групповой 

оценки физического состояния волейболистов, по показателям размеров тела, 

компонентов массы тела, подвижности в суставах верхней конечности, 

прыгучести и быстроты. 

 Ключевые слова: показатели качества гибкости, быстроты и 

прыгучести, спортивное мастерство, совершенствование. 

 Анотація. Отримано нові дані про модельні характеристики 

волейболістів, що є об'єктивними критеріями відбору і планування 

багатолітньої підготовки з урахуванням морфофункціональних показників. 

Представлена класифікація морфофункціональних ознак за їх прогностичною 

значущістю на окремих етапах спортивної підготовки волейболістів.  

 Ключові слова: показники якості гнучкості, швидкість і стрибучість, 

спортивна майстерність, вдосконалення. 
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 Annotation. New information is got about model descriptions of volley-

ballers, being the objective tests of selection and planning of long-term preparation 

taking into account morfo-functional indexes. Classification of morfo-functional 

signs is Given on their prognostic meaningfulness on the separate stages of 

sporting preparation of volley-ballers.  

 Key words: indexes of quality of flexibility, quickness’s and jumping’s, 

sporting trade, perfection. 

 

27. Николайшвили И. А. 

Экспериментальное исследование некоторых вариантов круговой тренировки 

в процессе физической подготовки волейболистов : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / И. А. Николайшвили ; ГЦОЛИФК. − М., 1971. − 23 с. 

 Аннотация. Экспериментально определена эффективность вариантов 

круговой тренировки в процессе физической подготовки волейболистов. 

 Ключевые слова: круговая тренировка, процесс физической 

подготовки, волейболисты. 

 Анотація. Експериментально визначена ефективність варіантів 

колового тренування в процесі фізичної підготовки волейболістів. 

 Ключові слова: колове тренування, процес фізичної підготовки, 

волейболісти. 

 Annotation. Efficiency of variants of the circular training is experimentally 

certain in the process of physical preparation of volley-ballers.   

 Key words: circular training, process of physical preparation, volley-ballers. 

 

28. Носко Н. А. 

Формирование навыков ударных движений у волейболистов различных 

возрастных групп : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 

и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Носко 

Николай Алексеевич ; КГИФК. − К., 1986. − 22 с. 

 Аннотация. Разработана методика формирования специальных 

навыков ударных движений у волейболистов различных возрастных групп. 

Предложены специальные педагогические программы обучения и контроля в 

технической подготовке волейболистов, разработанные на основе 

результатов моделирования техники нападающих ударов с учетом 

возрастных особенностей построения движений. 

 Ключевые слова: ударные движения, волейболисты различных 

возрастных групп, методика формирования специальных навыков. 

 Анотація. Розроблена методика формування спеціальних навичок 

ударних рухів у волейболістів різних вікових груп. Запропоновані спеціальні 

педагогічні програми навчання і контролю технічної підготовки 

волейболістів. На основі результатів моделювання розроблена техніка 

нападаючих ударів з урахуванням вікових особливостей побудови рухів. 

 Ключові слова: ударні рухи, волейболісти різних вікових груп, 

методика формування спеціальних навичок. 
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 Annotation. The method of forming of the special skills of shock motions is 

developed for the volley-ballers of different age-dependent groups. The special 

pedagogical programs of teaching and control in technical preparation of volley-

ballers, techniques of attacking shots developed on the basis of results of design, 

are offered taking into account the age-dependent features of construction of 

motions.   

 Key words: shock motions, volley-ballers of different age-dependent groups, 

method of forming of the special skills. 

 

29. Овчарек А. М. 

Экспериментальное обоснование методики совершенствования групповых 

нападающих действий в волейболе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Овчарек Александр Моисеевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1975. − 27 

с. 

 Аннотация. Определены типичные варианты технических и 

тактических приемов в групповых нападающих действиях, а также их 

эффективности. Исследована временная структура вариантов технических 

приемов, составляющих систему групповых нападающих действий. 

Исследована форма и механизм согласования технических приемов в 

системе. Выявлены принципы согласования движений атакующего игрока в 

соответствии с различными вариантами передач и обоснован механизм 

взаимосвязи и согласования в системе „нападающий-передающий”, т.е. в 

групповых действиях нападения. Определены пути оптимизации 

тренировочного процесса при обучении и совершенствовании нападающих 

действий. 

 Ключевые слова: групповые нападающие действия, методика, 

волейбол. 

 Анотація. Визначені типові варіанти технічних і тактичних прийомів в 

групових нападаючих діях, а також їх ефективність. Досліджена тимчасова 

структура варіантів технічних прийомів, складових системи групових 

нападаючих дій. Досліджена форма і механізм узгодження технічних 

прийомів в системі.  

 Ключові слова: групові нападаючі дії, методика, волейбол. 

 Annotation. The typical variants of technical and tactical receptions are 

certain in group attacking actions, and also their efficiency. The temporal structure 

of variants of technical receptions is investigational, constituents system of group 

attacking actions. A form and mechanism of concordance of technical receptions is 

investigational in the system.  

 Key words: group attacking actions, method, volley-ball. 

 

30. Проценко Г. В. 

Стиль спілкування тренера як фактор успішності сумісної діяльності у 

спортивній команді (на прикладі юних волейболісток) : автореф. дис.. … 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
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професійний спорт”/ Проценко Геннадій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. – К., 2010. – 20 с. 

 Анотація. Уперше виокремлено значущі для спортсменок педагогічні 

ситуації у системі «тренер–спортсмен», що детермінують формування 

інтерперсонального стилю спілкування тренера, який впливає на успішність 

спортивної діяльності; вперше виокремлено стилі спілкування тренера, які 

відповідають уявленням спортсменок про «ідеальний» та впливають на 

успішність техніко-тактичних дій гравців у сумісній діяльності спортивної 

команди. 

 Ключові слова: індивідуальний стиль спілкування, педагогічні 

ситуації, інтерперсональний, спортсменки, якісні та кількісні 

характеристики, спільна діяльність, успішність. 

 Аннотация. Результаты проведенных исследований указывают на 

наличие зависимости стиля общения тренера и успешности выступления 

спортсменок. Представлены результаты изучения количественных и 

качественных характеристик интерперсонального стиля общения тренера с 

спортсменками разной индивидуальной и командной успешности. Выделены 

основные педагогические ситуации совместной деятельности, формирующие 

интерперсональный стиль общения тренера. 

 Ключевые слова: индивидуальный стиль общения, педагогические 

ситуации, интерперсональный, спортсменки, количественные и качественные 

характеристики, совместная деятельность, успешность. 

 Annotation. The theoretical study of qualitative and quantitative 

characteristics of trainer's interpersonal style of communication with sportswomen 

of different individual and team efficiency was performed in the work. The main 

pedagogical situations of joint activity forming interpersonal style of trainer's 

communication were singled out. It is proven superior performance of sports teams 

from interactive components style communicate trainer. The analyses of the 

research results and data interpretation of forming experiment demonstrate that the 

efficiency of the worked out styles of communication of trainer is determined by 

the content and directed to their use in the structure of joint activity. Practical 

recommendations for the trainers of youth sports schools were worked out to 

optimization of interaction in the system "trainer-sportsman". 

 Key words: individual style of communication, pedagogical situations, 

interpersonal, sportswomen, qualitative and quantitative characteristics, joint 

activity, efficiency. 

 

31. Родионов В. И. 

Влияние занятий волейболом на физическое развитие и работоспособность 

людей разного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Родионов Владимир Иванович ; 

ОГИФК. − Омск, 1991. − 19 с. 

 Аннотация. Впервые обоснована и экспериментально доказана 

эффективность использования систематизации тренировочных упражнений 
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по специализированности, направленности и координационной сложности в 

массовых формах занятий волейболом людей разного возраста и 

подготовленности. Приводятся эффективные соотношения нагрузок в 

годичной подготовке учеников 9–10 классов, занимающихся в школьной 

секции, волейболистов I и II–ІІІ разрядов, обучающихся в вузе, и мужчин 40–

59 лет, тренирующихся в группе здоровья. Выявлены наиболее 

информативные критерии кумулятивного тренировочного эффекта занятий 

волейболом людей разного возраста и подготовленности из числа 

показателей их физического развития, работоспособности и функциональных 

возможностей. 

 Ключевые слова: волейбол, физическое развитие, работоспособность, 

соотношение нагрузки, люди разного возраста. 

 Анотація. Наведені ефективні співвідношення навантажень річної 

підготовки учнів 9–10 класів, що займаються в шкільній секції волейболістів 

I і I–ІІІ розрядів, тих, хто навчається у ВНЗ, і чоловіків 40–59 років, що 

тренуються в групах здоров'я. Виявлені найбільш інформативні критерії 

кумулятивного тренувального ефекту занять волейболом людей різного віку і 

підготовленості з числа показників їх фізичного розвитку, працездатності і 

функціональних можливостей.   

 Ключові слова: волейбол, фізичний розвиток, працездатність, 

співвідношення навантажень, різні вікові групи. 

 Annotation.Effective correlations over of loadings are brought in annual 

preparation of students 9–10 classes, getting’s busy in a school section, volley-

ballers of I and I–ІІІ of digits, student in the institute of higher, and men 40–59 

years, practicing in the group of health. The most informing criteria of cumulative 

training effect of employments are exposed by volley-ball of people of different 

age and preparedness from a number the indexes of their physical development, 

capacity and functional possibilities.   

 Key words: volley-ball, physical development, capacity, correlation of 

loading, people of different age. 

 

32. Ромашин Г. Н. 

Эффективность индивидуальных технико-тактических действий 

волейболистов в защите : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 

Ромашин Геннадий Николаевич ; ОГИФК. − Омск, 1985. − 18 с. 

 Аннотация. Впервые установлено влияние условий игровой 

деятельности на эффективность игры в защите у квалифицированных 

волейболистов. Выявлены существенные различия в успешности применения 

отдельных вариантов защитных действий у представителей разных 

квалификационных групп. Исследована структура приема медленных ударов 

у волейболистов І–ІІІ разряда, определены объективные критерии техники 

приема мяча в падении. Создан тренажер для совершенствования защитных 

действий волейболистов и устройство для оценки и тренировки 

прогностических способностей волейболистов. Разработана и 
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экспериментально проверена методика повышения эффективности 

индивидуальных защитных действий на основе формирования у 

волейболистов умений предвидеть действия в нападении и направленного 

воздействия на технику приема мяча в нападении с целью ее улучшения. 

 Ключевые слова: технико-тактические действия, эффективность игры, 

квалификационные группы, защита, волейболисты. 

 Анотація. Уперше встановлений вплив умов ігрової діяльності на 

ефективність гри в захисті у кваліфікованих волейболістів. Виявлені істотні 

відмінності в успішності вживання окремих варіантів захисних дій у 

представників різних кваліфікаційних груп. Досліджена структура прийому 

повільних ударів у волейболістів І–ІІІ розряду, визначені об'єктивні критерії 

техніки прийому м'яча в падінні. 

 Ключові слова: техніко-тактичні дії, ефективність гри, кваліфікаційні 

групи, захист, волейболісти. 

 Annotation. Influence of terms of playing activity is first set on efficiency of 

game in defence for skilled volley-ballers. Substantial distinctions are exposed in 

success of application of separate variants of protective actions with the 

representatives of different qualifying groups. The structure of reception of slow 

shots is investigational for volley-ballers І–ІІІ digit, the objective tests of technique 

of reception of ball are certain in falling. 

 Key words: technique -tactical actions, efficiency is games. 

 

33. Сергеев Э. А. 

Исследование методов отбора юных волейболистов и прогнозирования роста 

их спортивных достижений : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки, включая методику лечебной физкультуры” / Сергеев Эдуард 

Афанасьевич ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1979. − 20 с. 

 Аннотация. Впервые исследована взаимосвязь между отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности со 

спортивным результатом на различных этапах подготовки волейболистов. 

Определены информативные признаки для отбора детей и подростков. 

Выявлены информативные контрольные упражнения для определения 

потенциальных возможностей юных волейболистов. Разработана 

эффективная методика отбора детей для занятий волейболом, для 

прогнозирования их будущей спортивной деятельности. 

 Ключевые слова: волейболисты, отбор, рост спортивных достижений. 

 Анотація. Уперше досліджено взаємозв'язок між окремими 

показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості із спортивним 

результатом на різних етапах підготовки волейболістів. Визначені 

інформативні ознаки для відбору дітей і підлітків.  

 Ключові слова: волейболісти, відбір, зростання спортивних досягнень. 

 Annotation. Intercommunication is first investigational between the separate 

indexes of physical development and physical preparedness with a sporting result 
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on the different stages of preparation of volley-ballers. Informing signs are certain 

for the selection of children and teenagers.  

 Key words: volley-ballers, selection, growth of sporting achievements. 

 

34. Сероштан В. М. 

Оперативный педагогический контроль спортивно-технического мастерства 

юных волейболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 

Сероштан Виктор Михайлович ; КГИФК. − К., 1987. − 22 с. 

 Аннотация. Разработана комплексная методика измерения 

количественных показателей элементов техники игры в волейбол. 

Определены типологические биомеханические характеристики основной 

группы приемов игры на современном этапе развития волейбола; выявлены 

общие закономерности формирования специальных двигательных навыков у 

волейболистов и на этой основе разработаны модели техники приемов игры в 

волейбол. Разработана методика оперативного педагогического контроля 

технической подготовленности юных волейболистов с использованием 

специальных технических средств. 

 Ключевые слова: спортивное, техническое мастерство, юные 

волейболисты, специальные технические средства. 

 Анотація. Розроблена комплексна методика виміру кількісних 

показників елементів техніки гри у волейбол. Визначені типологічні 

біомеханічні характеристики основної групи прийомів гри на сучасному 

етапі розвитку волейболу; виявлені загальні закономірності формування 

спеціальних рухових навичок у волейболістів; розроблені моделі техніки 

прийомів гри у волейбол.  

 Ключові слова: спортивна, технічна майстерність, юні волейболісти, 

спеціальні технічні засоби. 

 Annotation. The complex method of measuring of quantitative indexes of 

elements of technique of playing is developed volley-ball. Tipologicheskie 

biomechanics descriptions of basic group of receptions of game are certain on the 

modern stage of development of volley-ball; general conformities to law of 

forming of the special motive skills are exposed for volley-ballers and on this basis 

the models of technique of receptions of playing are developed volley-ball. 

  Key words: sporting, technical trade, young volley-ballers, special technical 

facilities. 

 

35. Синіговець І. В. 

Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15–17 років з урахуванням 

ігрового амплуа : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Синіговець Ігор 

Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2007. – 19 с. 

 Анотація. Науково обґрунтована програма фізичної підготовки в 

підготовчому періоді річного циклу підготовки для волейболістів 15–17 років 

на підставі диференціації ігрового амплуа. Розроблено модельні 



 25 

характеристики і оціночні шкали силових і швидкісно-силових здібностей 

волейболістів 15–16 років з урахуванням ігрового амплуа. Розроблені 

модельні характеристики і оціночні шкали силових і швидкісно-силових 

здібностей волейболістів 15–16 років з урахуванням ігрового амплуа. Уперше 

обґрунтовано застосування тренувальних впливів у підготовчому періоді 

підготовки волейболістів 15–17 років у відповідності до специфіки 

змагальних рухових проявів залежно від ігрового амплуа. Уперше визначені 

найбільш значущі фактори, що обумовлюють диференційований підхід до 

вдосконалення фізичної підготовки для волейболістів 15–17 років залежно 

від ігрового амплуа. Уперше отримані кількісні дані показників опорно-

ресорної функції ступні волейболістів 15–17 років різного ігрового амплуа.  

 Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, волейболісти, ігрове 

амплуа, модельні характеристики. 

 Аннотация. Определено количество и содержание выполняемых 

технических приемов, а также наиболее важные факторы, характеризующие 

состояние отдельных систем организма у волейболистов различного 

игрового амплуа. Разработаны модельные характеристики и шкалы оценки 

скоростно-силовых способностей для волейболистов каждого игрового 

амплуа, а также программа физической подготовки в подготовительном 

периоде годичного цикла. 

 Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, волейболисты, 

игровое амплуа, модельные характеристики. 

 Annotation. An amount and maintenance of executable technical receptions, 

and also the most essential factors, characterizing the state of the separate systems 

of organism for the volley-ballers of different playing line of business, is certain. 

Model descriptions and scales of estimation of speed-power capabilities are 

developed for the volley-ballers of every playing line of business, and also 

program of physical preparation in setup time of circannual cycle.   

 Key words: speed-power preparation, volley-ballers, playing line of 

business, 

 

36. Слупский Л. Н. 

Исследование специализации функций в специфических условиях игровой 

деятельности (на материале волейбола) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Л. Н. Слупский ; ГДОИФК. – Л., 1974. − 21 с. 

 Аннотация. Проанализированы теоретические предпосылки и 

обобщен практический опыт работы по проблеме специализации игровых 

функций, выявлены качественные стороны игровой деятельности 

волейболистов-связующих. Экспериментально обоснована система средств 

целенаправленного воспитания специальных качеств и навыков у 

волейболистов-связующих. 

 Ключевые слова: специализация игровых функций, игровая 

деятельность, волейбол, специальные качества. 
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 Анотація. Проаналізовані теоретичні передумови і узагальнений 

практичний досвід роботи з проблеми спеціалізації ігрових функцій, виявлені 

якісні сторони ігрової діяльності єднальних для волейболістів. 

Експериментально обґрунтована система засобів цілеспрямованого 

виховання спеціальних якостей і навиків в єднальних для волейболістів. 

 Ключові слова: спеціалізація ігрових функцій, ігрова діяльність, 

волейбол, спеціальні якості. 

 Annotation. Theoretical pre-conditions are analysed and practical 

experience is generalized on issue of specialization of playing functions, the high-

quality sides of playing activity of volley-ballers-connective are exposed. The 

system of facilities of purposeful education of the special qualities and skills is 

experimentally grounded at volley-ballers-connective.   

 Key words: specialization of playing functions, playing activity, volley-ball, 

special qualities. 

 

37. Усков В. А. 

Методы контроля тактической подготовленности квалифицированных 

волейболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Усков 

Владимир Андреевич ; ВНИИФК. − М., 1987. − 23 с. 

 Аннотация. Выявлен метод физического моделирования содержания 

игровых ситуаций трех нападающих игроков в волейболе против трех 

блокирующих и пространственно-временных условий выполнения 2-й 

передачи мяча; информативных показателей 2-1 передачи мяча; взаимосвязи 

показателя правильности решения игровых задач с показателями 2–1 

передачи мяча; модельные характеристики тактической подготовленности 

игроков. Обоснована методика коррекции индивидуальных тренировочных 

заданий. 

 Ключевые слова: тактическая подготовка, методы контроля, 

квалифицированные волейболисты. 

 Анотація. Виявлено метод фізичного моделювання змісту ігрових 

ситуацій трьох нападаючих гравців у волейболі проти трьох блокуючих і 

просторово-часових умов виконання 2-ої передачі м'яча. 

 Ключові слова: тактична підготовка, методи контролю, кваліфіковані 

волейболісти. 

 Annotation. The method of physical design of maintenance of playing 

situations of three attacking players is exposed in volley-ball against three blackout 

and spatio-temporal terms of implementation of 2th transmission of ball.  

 Key words: tactical preparation, control methods, skilled volley-ballers. 

 

38. Фомин П. И. 

Профессиональная направленность обучения общему курсу волейбола 

студентов факультета физвоспитания педагогических вузов : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
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и спортивной тренировки” / Фомин Павел Исаевич ; КГИФК. − К., 1988. − 23 

с. 

 Аннотация. Разработана и экспериментально обоснована опытная 

методика обучения в связи с измененной структурой учебного процесса. 

Впервые представлены блоки квалифицированных умений и навыков, 

введены новые формы методической подготовки и учебной практики. 

 Ключевые слова: волейбол, студенты, учебный процесс, умения, 

навыки, методическая подготовка, волейбол. 

 Анотація. Розроблена і експериментально обґрунтована дослідна 

методика навчання. Уперше представлені блоки кваліфікованих умінь і 

навичок, уведені нові форми методичної підготовки і навчальної практики. 

 Ключові слова: волейбол, студенти, навчальний процес, уміння, 

навички, методична підготовка, волейбол. 

 Annotation. Developed and the experimental method of teaching in 

connection with the changed structure of educational process is experimentally 

grounded. The blocks of skilled abilities and skills are first presented, the new 

forms of methodical preparation and educational practice are entered.   

 Key words: volley-ball, students, educational process, abilities, skills, 

methodical preparation, volley-ball. 

 

39. Хапко В. Е. 

Исследование техники прямого нападающего удара и верхней прямой 

планирующей подачи в игре волейбол с учетом условий избирательных 

педагогических воздействий : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Хапко Вячеслав Ефимович ; КГИФК. − К., 1978. − 24 с. 

 Аннотация. Установлены конкретные биомеханические 

характеристики элементов структуры техники прямого нападающего удара и 

верхней прямой планирующей подачи. Исследование игровой деятельности 

спортсменов ведущих команд высшей лиги класса „А” и команд низшей 

квалификации позволили построить адекватные модели физических 

нагрузок, наиболее характерных для современного 

волейбола. Экспериментально определены закономерные изменения в 

параметрах техники изучаемых приемов игры в волейбол под влиянием 

различных физических нагрузок; установлены требования к средствам и 

методам педагогических воздействий, необходимых для оптимального 

управления техническим совершенствованием основных атакующих приемов 

в игре волейбол. Разработаны средства и методы, позволяющие 

интенсифицировать обучение движениям, а также обеспечивать 

устойчивость и стабилизацию элементов техники, подвергающихся наиболее 

значительным воздействиям физических нагрузок. 

 Ключевые слова: нападающий удар, игровая деятельность, волейбол, 

педагогические воздействия, средства, методы. 

 Анотація. Встановлені конкретні біомеханічні характеристики 

елементів структури техніки прямого нападаючого удару і верхньої прямої 
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плануючої подачі. Дослідження ігрової діяльності спортсменів провідних 

команд вищої ліги класу „А” і команд нижчої кваліфікації дозволили 

побудувати адекватні моделі фізичних навантажень, найбільш характерних 

для сучасного волейболу.  

 Ключові слова: нападаючий удар, ігрова діяльність, волейбол, 

педагогічні дії, засоби, методи. 

 Annotation. Concrete biomechanics descriptions of elements of structure of 

technique of direct attacking blow and overhead line of designing serve are set. 

The adequate models of the physical loadings, most characteristic for modern 

volley-ball allowed to build research of playing activity of sportsmen of leading 

commands of major league of class of „A” and commands of lower qualification. 

  Key words: forward blow, playing activity, volley-ball, pedagogical 

influences, facilities, methods. 

 

40. Чернов Ю. И. 

Структура взаимодействия игроков при организации групповых тактических 

действий в волейболе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 

(включая методику лечебной физкультуры)” / Чернов Юрий Игоревич ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1984. − 23 с. 

 Аннотация. Впервые на основе углубленного изучения временных 

характеристик действия партнеров в группе при нападении изучен механизм 

согласования действий игроков. Получены данные о взаимной связи 

психофизиологических показателей личности атакующих игроков, 

определяющих специфические особенности выполнения различных 

атакующих функций.  

 Ключевые слова: тактические действия, волейбол, взаимодействие 

игроков, показатели. 

 Анотація. Уперше на основі поглибленого вивчення тимчасових 

характеристик дії партнерів в групі при нападі вивчений механізм 

узгодження дій гравців. Отримано дані про взаємозв'язок психофізіологічних 

показників атакуючих гравців, що визначають специфічні особливості 

виконання різних атакуючих функцій.    

 Ключові слова: тактичні дії, волейбол, взаємодія гравців, показники. 

 Annotation. First on the basis of deep study of temporal descriptions of 

action of partners in a group at an attack the mechanism of concordance of actions 

of players is studied. Information is got about the interconnection of psychical 

physiological indexes of personality of attacking players, determining the specific 

features of implementation of different attacking functions.    

 Key words: tactical actions, volley-ball, co-operation of players, indexes. 

 

41. Эрнандес Эрнандес Эльпидио Теобальдо. 

Техника блокирования в волейболе и пути повышения ее эффективности : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
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лечебной физкультуры)” / Эрнандес Эрнандес Эльпидио Теобальдо ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1983. − 23 с. 

 Аннотация. Впервые осуществлен комплексный биомеханический 

анализ кинематических и динамических характеристик, адекватно 

отражающих качественную основу эффективности выполнения блока 

волейболистов. Определены наиболее информативные показатели, 

характеризующие условия повышения эффективности блока игроков команд 

высших разрядов. Научно обоснованы комплексы специальных средств 

повышения эффективности блока в соревновательной деятельности. 

Разработана система применения комплекса научно обоснованных 

упражнений, которые способствуют повышению эффективности блока 

команд различных квалификаций. 

 Ключевые слова: волейбол, техника блокирования, динамические 

характеристики, информативные показатели. 

 Анотація. Уперше здійснений комплексний біомеханічний аналіз 

кінематичних і динамічних характеристик, адекватний тим, що відображають 

ефективність виконання техніки блокування волейболістів. Визначені 

найбільш інформативні показники, що характеризують умови підвищення 

ефективності техніки блокування гравців команд вищих розрядів.  

 Ключові слова: волейбол, техніка блокування, динамічні 

характеристики, інформативні показники. 

 Annotation. The complex biomechanics analysis of kinematics and dynamic 

descriptions is first carried out, adequate to reflecting high-quality basis of 

efficiency of implementation of block of volley-ballers. The most informing 

indexes, characterizing the terms of increase of efficiency of block of players of 

commands of higher digits, are certain.  

 Key words: volley-ball, technique of blocking, dynamic descriptions, 

informing indexes. 

 

42. Яружный В. В. 

Тактика обыгрывания блока при завершении атаки в волейболе : автореф. 

дис…. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки” / Яружный Валерий Васильевич ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1987. − 24 с. 

 Аннотация. Обоснована методика совершенствования умений и 

навыков ведения единоборств в условиях противодействия блокированию с 

применением информационного тренажерного устройства „ТАД-2”. 

Разработана и апробирована методика контроля за развитием умений и 

навыков ведения единоборств над сеткой у нападающих. 

 Ключевые слова: тактика игры, волейбол, противодействие, методика 

контроля. 

 Анотація. Обґрунтована методика вдосконалення умінь і навичок 

ведення єдиноборств в умовах протидії блокуванню із застосуванням 

інформаційного тренажерного пристрою „ТАД-2”. Розроблена і апробована 
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методика контролю за розвитком умінь і навичок ведення єдиноборств над 

сіткою у нападаючих.   

 Ключові слова: тактика гри, волейбол, протидія, методика контролю. 

 Annotation. The method of perfection of abilities and skills of conduct of 

single combats is grounded in the conditions of counteraction blocking with the 

use of informative trainer device of „TAD-2”. Developed and approved control 

method after development of abilities and skills of conduct of single combats 

above a net for forwards.   

 Key words: tactic of game, volley-ball, counteraction, control method. 

 

Автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук: 

 

43. Яружный Н. В. 

Структура и контроль физической работоспособности в командных игровых 

видах спорта : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры” / Яружный Николай Васильевич ; 

ГЦОЛИФК. − М., 1993. − 46 с. 

 Аннотация. Впервые проведено всестороннее изучение аэробных и 

анаэробных возможностей у представителей разных игровых видов спорта и 

различных амплуа. Выявлены группы игроков различных амплуа, 

различающихся по уровню развития аэробных и анаэробных возможностей 

организма. Установлена годовая динамика показателей аэробных 

возможностей у спортигровиков высшей квалификации. Разработаны 

методологические основы системы контроля за уровнем развития ведущих 

факторов физической работоспособности в игровых видах спорта. Выявлена 

структура физической работоспособности у представителей различных видов 

спортивных игр. Выявлена годовая динамика показателей специальной 

физической подготовленности и соревновательной деятельности у 

волейболисток и волейболистов разного возраста и квалификации, 

установлены взаимосвязи между ними. Установлен прирост показателей 

специальной физической подготовленности у волейболистов разных 

возрастных, половых и квалификационных групп под влиянием более 

продолжительной, углубленной и специализированной тренировки. 

Установлены различия в показателях специальной физической 

подготовленности у волейболисток и волейболистов сопоставимых 

возрастных и квалификационных групп. Разработаны средства, методы и 

критерии для контроля и оценки физической работоспособности в игровых 

видах спорта. 

 Ключевые слова: физическая работоспособность, командные игровые 

виды спорта, показатели физической подготовки, волейбол. 

 Анотація. Уперше проведено всебічне вивчення аеробних і 

анаеробних можливостей у представників різних ігрових видів спорту і 

різних амплуа. Виявлені групи гравців різних амплуа, які розрізняють за 



 31 

рівнем розвитку аеробних і анаеробних можливостей організму. Виявлена 

річна динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості і змагальної 

діяльності у волейболісток і волейболістів різного віку і кваліфікації, 

встановлені взаємозв'язки між ними. Встановлений приріст показників 

спеціальної фізичної підготовленості у волейболістів різних вікових, 

статевих і кваліфікаційних груп під впливом тривалішого, поглибленого і 

спеціалізованого тренування. Розроблені засоби, методи і критерії для 

контролю і оцінки фізичної працездатності в ігрових видах спорту. 

 Ключові слова: фізична працездатність, командні ігрові види спорту, 

показники фізичної підготовки, волейбол. 

Annotation. The comprehensive study of aerobic and anaerobic possibilities 

is first conducted for the representatives of different playing types of sport and 

different lines of business. The groups of players of different lines of business, 

differentiating on the level of development of aerobic and anaerobic possibilities of 

organism are exposed. The annual dynamics of indexes of the special physical 

preparedness and competition activity is exposed for volley-ballers and volley-

ballers of different age and qualification, intercommunications are set between 

them. The increase of indexes of the special physical preparedness is set for the 

volley-ballers of different age-dependent, sexual and qualifying groups under 

influence of more long, deep and specialized training. Facilities, methods and 

criteria, are developed for control and estimation of physical capacity in the 

playing types of sport.   

Key words: physical capacity, command playing types of sport, indexes of 

physical preparation, volley-ball. 
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