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ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ВНЗ
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Спортивне тренування - це систематичний, багаторічний педагогічний
процес, спрямований на досягнення високих спортивних результатів. Результат
процесу тренування зазвичай пов'язують з біологічними (морфологічними,
функціональними) пристосувальними змінами, які відбуваються в організмі
спортсмена під впливом тренувальних навантажень.
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Тренувальне навантаження - це загальний сумарний вплив на організм
спортсменів виконаних вправ, відпочинку між ними і різних засобів,
прискорюють процес відновлення. Виконана тренувальна робота (вправа, серія
вправ) викликає відповідну реакцію організму, тобто створює строковий
тренувальний ефект (реакція організму на одне тренувальне завдання, вправа).
Зміна

стану

спортсмена

після

тренувального

заняття

-

відставлений

тренувальний ефект; підсумовування всіх тренувальних ефектів створює
кумулятивний тренувальний ефект[1].
Для вирішення завдань підготовки волейболістів необхідні засоби
(вправи), які використовуються тими чи іншими методами, в тих чи інших
умовах. Засоби тренування: основні вправи (вправи для технічної, тактичної
підготовки і гра у волейбол) та допоміжні (загальнорозвиваючі і спеціальні
вправи).
Процес спортивного тренування в цілому здійснюється на основі певних
принципів, правил, наукових і методичних положень. Принципи поширюються
на всі боки й завдання тренування, визначають її зміст, засоби, методи і
організацію її.
Основним засобом у навчанні волейболу є фізичні вправи. Їх велике
різноманіття. Тому для того, щоб вибрати ті вправи, які більшою мірою

сприяють вирішенню завдань на певному етапі навчання волейболу, їх
групують на основі класифікації засобів. Відправним принципом класифікації
служить змагальна діяльність волейболістів. У зв'язку з цим всі вправи діляться
на дві великі групи: основні або змагальні і допоміжні або тренувальні.
Змагальні вправи являють собою власне волейбол, тобто те специфічне,
що відрізняє його як вид спорту. Тут технічні прийоми і тактичні дії виконують
так, як це має місце в ігровій обстановці на змаганнях. Тренувальні вправи
покликані полегшити і прискорити оволодіння основними навичками і сприяти
підвищенню їх ефективності і надійності. Вони складаються із спеціальних і
загально-розвиваючих.
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Спеціальні ділять на підготовчі, головне завдання яких полягає в
розвитку спеціальних фізичних якостей, необхідних у волейболі, і підвідні,
спрямовані безпосередньо на оволодіння структурою конкретних технічних
прийомів. До шнура також відносять і імітаційні вправи, що виконуються без
м'яча. Загальнорозвиваючі вправи використовують для розвитку основних
фізичних якостей і вдосконалення життєво важливих рухових вмінь і навичок.
Всі вправи відповідно до своєї спрямованості об'єднують в складові
частини тренування: загальна фізична, спеціальна фізична, технічна, тактична,
інтегральна. У кожному виді підготовки є свої провідні засоби, за допомогою
яких вирішують відповідні завдання. У той же час вправи одного виду
підготовки тісно пов'язані з вправами інших видів. Ефективність засобів у
навчанні волейболу багато в чому залежить від методів їх застосування[2].
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