
Волейбол -  найпопулярніший вид спорту у Ковельському фаховому 

медичному коледжі. Студенти часто грають у нього на заняттях фізичної 

культури та фізичного виховання. Ця гра з м’ячем добре відома практично 

всім. Важливим є те, що волейбол, не будучи супер популярним видом 

спорту у вболівальників, не будучи комерційно розкрученим, є грою істинно 

народною. Такій 

всенародній популярності 

сприяють доступність 

інвентарю, можливість 

грати навіть невеликою 

компанією і, звичайно ж, 

простота засвоєння 

правил гри. Головна ціль 

у волейболі – зробити так, аби м’яч торкнувся підлоги на половині суперника 

або від рук суперників відправився в аут чи сітку. А також запобігти 

аналогічному зі своєї сторони. За це командам нараховуються очки. В 

одному розіграші команда може торкнутися м’яча не більше трьох разів (за 

винятком, коли м’яч торкається блоку – тоді відлік йде від прийому). В гру 

м’яч вводять через подачу з-за меж майданчика. 

       Волейбольний матч 

закінчується, коли одна 

команда виграє три сети. 

Тому точного часу 

тривалості гри немає. Гра 

може закінчитися і з 

рахунком 3:0 і 3:2. Сет 

грають до 25 очок, але 

перевага повинна складати 

мінімум два очки.  Якщо в матчі є п’ятий сет, то одній команді достатньо 

набрати 15 очок. Звісно, при перевазі в два очки. В середньому, матч триває 



близько двох годин. 

         Отже, чим же 

корисний цей вид спорту? 

Так, доведено, що регулярна 

гра з м'ячем зміцнює 

організм, а також значно 

підвищує витривалість 

організму. Також волейбол 

відмінно покращує 

кровообіг, зміцнює серце і серцево-судинну систему, позитивно впливає на 

легені і дихальну систему. 

Варто відзначити, що регулярні заняття волейболом зміцнюють опорно-

руховий апарат, покращують рухливість суглобів.  

          Мінлива інтенсивність навантаження і різноманітність рухів при 

заняттях волейболом добре тренує майже всі групи м'язів, в тому числі навіть 

і м'язи очей, розширюючи 

тим самим, поле зору. 

Волейбол добре тренує 

точність рухів, спритність, 

рухливість, активність і 

гнучкість. Заняття 

волейболом розвивають у 

студентів такі якості як 

сміливість, працьовитість, 

дисциплінованість і наполегливість, уміння швидко і якісно реагувати на 

зміну ситуації. 

          Волейбол виховує у студентів коледжу почуття відповідальності, 

вміння працювати в команді, дружити і довіряти оточуючим.   

 


