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Анотації:
Проведено аналіз процесу розви-
тку волейболу в Закарпатті за пе-
ріод 1991-2008 рр.. описано одну 
з його складових, організацію та 
проведення волейбольних турні-
рів. Розглянута динаміка участі 
у ньому та спортивні результати 
українських команд. Подано ха-
рактеристику деяких відмінностей 
у організаційному та інформацій-
ному забезпеченні цих змагань. 
Участь у турнірах дозволило укра-
їнським фахівцям впровадити пе-
редовий досвід. Також покращити 
організацію спортивно-масової ро-
боти та проведення волейбольних 
турнірів в Україні.

Трифан А.Н. Международный опыт 
волейболистов Закарпатья. Проведен 
анализ процесса развития волейбола в 
Закарпатье за период 1991-2008 гг.. опи-
сано одну из его составляющих частей 
- организацию и проведение волейболь-
ных турниров. Рассмотрена динамика 
участия в нем и спортивные результаты 
украинских команд. Представлена харак-
теристика некоторых отличий в организа-
ционном и информационном обеспечении 
этих соревнований. Участие в турнирах 
позволило украинским специалистам 
внедрить передовой опыт. Также улуч-
шить  организацию спортивно-массовой 
работы и проведение волейбольных тур-
ниров в Украине.

Trifan A.N. International experience of 
volley-ballers of Zakarpat’ya. The analy-
sis of process of development of volley-
ball is conducted in Zakarpat’e for period 
1991-2008. One of his components is de-
scribed - organization and leadthrough of 
volley-ball tournaments. The dynamics of 
participating in him and sporting results of 
the Ukrainian commands is considered. De-
scription of some differences is presented 
in the organizational and informative pro-
viding of these competitions. Participating 
in tournaments allowed the Ukrainian spe-
cialists to inculcate front-rank experience. 
Also to improve  organization of sporting 
mass work and leadthrough of volley-ball 
tournaments in Ukraine.
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Вступ.1

Закарпаття, як специфічний у історичному, еко-
номічному та громадсько-політичному аспекті край, 
славиться своєю давньою історією спорту. Перше таке 
повідомлення знаходимо в архівних матеріалах за 80-і 
роки ХІХ ст. [4], тому  історичний аналіз участі закар-
патських волейболістів у міжнародних волейбольних 
змаганнях є складовою частиною досліджень третьо-
го етапу історії волейболу Закарпаття в роки незалеж-
ності (1991-2008 рр.).   

1991-2008 роки в [10] названі періодом розвитку 
волейболу на Закарпатті. Ця теза підкріплюється ві-
домостями про стабілізацію системи проведення 
волейбольних чемпіонатів і кубків Закарпатської об-
ласті, організацію та проведення різноманітних об-
ласних волейбольних турнірів, деякі з яких набули 
статусу міжнародних, участь волейбольних команд 
Закарпаття, в тому числі й збірних, у великій кількос-
ті турнірів за межами Закарпатської області, зокрема, 
й за кордоном, покращення роботи Закарпатської об-
ласної, районних та міських федерацій волейболу, 
участь закарпатців у студентській та в аматорській лі-
гах України, вихід дитячого волейболу Закарпаття на 
всеукраїнську арену в рамках Дитячої ліги, здобуття 
Закарпаттям права виступати командою ,,Закарпаття-
ЗакДУ” спочатку у професійній вищій лізі класу «Б», 
далі ― класу «А» і , нарешті, в суперлізі України. Усі 
ці надбання волейболу Закарпаття ― результат здо-
буття Україною незалежності.

В останні роки згаданого періоду відбувся ряд по-
зитивних змін, що призвело до покращення становища 
волейбольної гри  на Закарпатті. Визріла необхідність 
вивчення та розповсюдження передового досвіду в 
роботі районних і міських федерацій волейболу, во-
лейбольних відділень ДЮСШ. З’явилася потреба у 
більш глибокому аналізі гри команди ,,Закарпаття-
ЗакДУ” [16].

Підтвердженням важливості питань щодо узагаль-
нення  фактів з історії фізкультурно-спортивного руху 
молодої країни є наукові дослідження  С.І. Степанюк 
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,,Історико-соціальні аспекти розвитку студентського 
спортивного руху в Україні” [13], Я.Б. Боднара  ,,Те-
оретичні та методичні засади фізичного виховання 
молоді Галичини кінця ХІХ  ― початку ХХ століття” 
[1], С.М. Горбаня ,,Науково-педагогічні основи розви-
тку спорту в регіоні ( на прикладі футболу)” [5], А.В. 
Цося ,,Розвиток фізичного виховання на території 
України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.” [21], 
О.М. Гальченко ,, Фізкультурно-спортивний рух у 
Донбасі (1917-1930)” [3], Ю.В. Зайдового ,,Суспільно-
історичні та організаційні аспекти утворення й діяль-
ності національного олімпійського комітету Укра-
їни”[7], В.М. Русин ,,Розвиток фізичної культури в 
Закарпатті (1906-1970 р р.)” [11]. 

Відсутність до певного часу наукових досліджень, 
у яких би висвітлювалась історія спортивного життя 
в Україні та  на Закарпатті, зокрема, вивчення шляхів 
проникнення  й поширення волейболу в Закарпатську 
область, заважала спробам наукового обґрунтування 
його розвитку. Поява досліджень О.М. Вацеби [2], 
С.С. Єрмакова [6], В. Федака [20], П. Крайняниці [8], 
К. Найпавера [9], М. Русина [12], монографії „Волей-
бол Закарпаття” [10], а також  подальших розвідок 
[14-19], дозволяє глибше оглянути історію зароджен-
ня та етапи розвитку окремих видів спорту, в тому 
числі й волейболу, на Закарпатті.

Робота виконана за планом НДР Закарпатського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вивчення відносин між 

спортивними організаціями,  зокрема між волейболь-
ними фахівцями Закарпаття та Словаччини, аналіз  
проведення волейбольних турнірів у Словаччині за 
участю українських спортсменів, а також відмінність 
у організаційному та інформаційному забезпеченні 
цих змагань. Українські волейболісти є учасниками 
багатьох волейбольних турнірів, які проводяться у 
Словаччині. Відносно молодий турнір ветеранів во-
лейболу „Tatry Cup Oktan” „Memorial Frantiska Miz-
dosa” („Кубок Татр Октан”, „Меморіал Франтішка 
Міздоша”) є  популярними у Східній Словаччині (м. 
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Кежмарок). При дослідженні динаміки участі у ньому 
та спортивних результатів українських команд, нами 
використані метод аналізу архівних документів, метод 
кількісного та якісного аналізу, метод порівняння. 
Поєднання історичного і системного методів 
забезпечує конкретно-історичний аналіз розвитку 
волейболу в системі фізичного виховання  Закарпаття 
та України.

Результати дослідження.
Результатом проведених пошуків є повідомлення 

про участь закарпатських спортсменів в організова-
них волейбольних турнірах, які нами знайдені у праці 
,,85 років волейболу Словаччини”, у якій говориться, 
що у 1921 р. волейбол грали в області Високих Татр, 
де був створений один з головних центрів волейболь-
ного життя на Словаччині. Тут, починаючи з 1924 р., 
відбувалися першості Словаччини з волейболу та ціла 
низка інших турнірів. Зокрема, першість Словаччини 
1931 р. відбулася в м. Татранська Ломніца, де титул 
переможця здобула команда м. Братіслави, випередив-
ши команду м. Банської Бистриці та команду «Сокіл»-
Ужгород, що зайняли відповідно друге та третє місце.  
Фахівці та преса того часу піддали критиці виступ во-
лейболістів з Високих Татр (команда СКТВ), які про-
грали ужгородцям. Команда «Сокіл»-Ужгород брала 
участь у першості Чехословаччини, яка відбувалася у 
1931 р. в м. Пардубіце. Тодішня преса підкреслювала, 
що словацьким командам, (до яких відносили Ужго-
родську команду) не вистачає досвіду та можливос-
тей грати з кращими на той час чеськими командами. 
У 1936 р. у м. Кошице на  спортивних майданчиках 
команди «Сокіл» (Кошице) відбувався чемпіонат схід-
ної Словаччини та Підкарпатської Русі (Закарпаття). 
Переможцем цього турніру став  «Сокіл» (Кошице), 
друге та третє місця посіли Чехословацький спортив-
ний клуб — Кошице та «Сокіл» — Ужгород  [22].

Проведення волейбольних змагань між спортсме-
нами Закарпаття та спортсменами Чехії і Словаччини 
(всі названі території входили до складу Чехословач-
чини 1918-1939 рр.) сприяло взаємному збагаченню 
розуміння волейбольної гри, підвищенню її спортив-
ного рівня.

У 1964 році за сприяння провідного закарпатсько-
го волейбольного фахівця І.Скрябіна та за підтримки  
голови комітету фізкультури і спорту Пряшівського 
краю (Словаччина) Л. Колодзея на міжнародний во-
лейбольний турнір „Меморіал Франтішка Міздоша”  
була запрошена  волейбольна команда із Закарпаття. 
На жаль, плідні зв’язки з волейболістами не тільки 
міст Кежмарка,  Кошіце, Пряшева, Попрада, Міха-
ловце та інших були порушені у результаті відомих 
політичних подій в Чехословаччині  1968 р.  Понов-
лення контактів стало можливим з червня 1969 р. в 
м. Ужгороді було проведено міжнародний турнір з 
волейболу на кубок „Дружби”. Хід і підсумки якого 
подані в [10].

Контакти між волейболістами Закарпатської об-
ласті й волейболістами сусідніх областей Угорщини, 
Чехословаччини, Румунії та Польщі  мали  значення 
для зростання їх майстерності. Українські спортсмени  
та керівники спортивних організацій відмічали, якою є 
організація міжнародних турнірів, вивчали досвід  су-

сідів, і згодом  почали практикувати проведення такого 
роду турнірів. Організовані, з врахуванням попередніх 
помилок, змагання  дозволяли покращувати та підви-
щувати  якість гри українських волейболістів. Через 
це районні федерації волейболу Закарпатської області 
ввели в практику організацію місцевих волейбольних 
турнірів, деякі з яких переросли в міжнародні.

Проголошення незалежної України дало початок 
побудови нової держави. У цей же час аналогічний 
процес відбувався з виділенням Словаччини зі складу 
Чехословаччини. У обох країнах відбувались зміни, які 
безпосередньо впливали на становище спорту, зокре-
ма такого популярного і в Україні і в Словаччині його 
виду, як волейбол. Волейбол в обох цих країнах одер-
жав більш широкі можливості для свого розвитку.

В 1996 році зустрічі між волейбольними команда-
ми із Закарпаття та Східнословацького краю  понов-
люються, так на  волейбольних змаганнях в м. Кеж-
марок   від України  виступила команда м. Мукачево 
(чол. 40 +: З. Котобей, Е. Овсянніков, Я. Додої, В. Ску-
кіс, Й. Роман, З. Панков, Б. Іванов).

З 1997 р. втілився в життя проект І.Скрябіна  з 
Ужгороду та Л. Колодзея  з м. Пряшева про проведен-
ня в м. Кежмарок турніру ветеранських волейбольних 
команд. Першою назвою цього турніру була „Міжна-
родний волейбольний турнір ветеранів”, який прово-
дився в рамках турніру, присвяченому СНП (Словаць-
кому народному повстанню) у м. Вішні Гаги. Турнір 
відбувся 12.08.1997 р., у ньому брали участь 6 команд, 
одна з яких — збірна волейбольна команда ветеранів 
Закарпаття, яка й виборола перше місце. На другий 
турнір, що відбувався 13.08.1998 р. було заявлено вже 
тринадцять команд. З 1999 р цей турнір отримав офі-
ційну назву „Меморіал Фантішка Міздоша”  та про-
водився в  м. Кежмарок [24]. 

Після кожного „Міжнародного волейбольного тур-
ніру ветеранів”, починаючи з  1999 р. зусиллями інже-
нера Станіслава Шкара, який керує відділом шкіл місь-
кого уряду м. Кежмарка і є референтом туристичного 
руху та закордонних виступів спортсменів м. Кежмар-
ка готується документ про підсумки турніру, у якому 
вказується: 1. кількість та назви команд-учасниць; 2. 
кількість учасників (загальна), 3. місце проведення 
змагань у всіх категоріях (жінки — 35+, чоловіки — 
40+ та чоловіки — 50+); 4. система та спосіб змагання; 
5. результати кожної зустрічі та підсумкові таблиці у 
кожній категорії змагань; 6. опис відкриття й закриття 
турніру; 7. склад суддів (прізвища); 8. прізвища най-
кращого розводящого, нападника, найвсестороннішо-
го гравця, найстараннішого гравця, найстаршого грав-
ця турніру, най симпатичнішої та найсимпатичнішего 
волейболіста турніру; 9. склад команд з м. Кежмарка 
(загальна кількість ігор на даному турнірі). Складена 
таким способом інформація надсилається в секретарі-
ат міського уряду, редакціям газет „Sport”, „Tatransky 
denik”, „Karzaz” і щотижневикам „Podtatranske novy-
ni”. Основний документ залишається в архіві міської 
управи. Наведені факти можуть служити прикладом 
оформлення підсумків змагань та їх збереження на 
теренах України. В Закарпатті, наприклад, документи 
облспорткомитету зберігаються на протязі двох років, 
а в подальшому знищуються.   
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До десятиріччя „Меморіала Франтішка Міздоша” 
оргкомітет випустив [24] — своєрідний підсумок 
попередніх 9 турнірів. У 1999 р. в ІІІ турнірі, що 
проходив 14.08, брали участь: 4 жіночі команди — 
35+, 9 чоловічих команд — 40+ та 3 чоловічі команди 
— 50+. Всього — 16 команд, кількість  гравців — 
120, кількість зіграних зустрічей — 30. Від України 
виступали команди: м. Ужгород (чол. 40+: І. Мутка, 
В. Стойка, М. Яночко М., В. Іванко, В. Маркович, М. 
Костик) — ІІ місце; м. Свалява (чол. 50+: Б.Іванов, 
І. Кушнір, І. Кобулей, М. Хваста, С. Ігнатенко, 
О. Притико, В. Скукіс, В. Софронов) — ІІ місце. 
Михайло Костик з команди Ужгорода був визнаний 
найвсестороннішим гравцем турніру в  категорії 40+.

На змаганнях, що відбулися 12.08.2000 р. грали: 
4 жіночі команди — 35+, 10 чол. команд — 40+ 
та 3 команди — 50+. Всього 17 команд, кількість 
гравців 140 чол., кількість зіграних зустрічей — 28. 
Україну представляла одна чоловіча команда 50+, 
з м. Дніпропетровськ (к.м.с. Г. Грозицький , м.с. 
В. Трофименко, м.с. Г. Гуменюк, О. Карнаухов, І. 
Лагутенко, С. Рябов, В. Тимошенко, О. Жадан, Б. 
Кревсун), яка й посіла перше місце в категорії 50+. 
Василь Трофименко  був визнаний найвсестороннішим 
гравцем у своїй категорії. На завершення турніру 
було проведено матч для виявлення абсолютного 
переможця турніру. Ним стала команда з м. 
Чернова (Словаччина), яка виграла від команди м. 
Дніпропетровськ з рахунком 2:1.

В V «Меморіалі», який проходив 11.08.2001р.  
брали участь 22 команди: 6 жіночих команд — 35+, 12 
чоловічих команд — 40+ та 4 чоловічих команди — 50+. 
Від України виступали команди: м. Дніпропетровськ 
(жін. 35+: м.с. В. Орішина, С. Коваленко, Т. Ячейкина, 
м.с. С.  Шиян, Г. Доманська, м.с. А. Міщан, м.с. Н. 
Куляша, О. Журавель) — І місце; м. Ужгород (чол. 
40+) – IX місце; м. Дніпропетровськ (чол. 50+: к.м.с. 
Г. Грозицький, м.с. В. Трофимов, м.с. Г. Гуменюк, О. 
Карнаухов, І. Лагутенко, м.с. Б. Тарасов, О. Жадан, О. 
Ігнатєв) — І місце; м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, 
А. Притико, В. Сафронов, С. Ігнатенко, І. Кушнір, І. 
Кобулей, І. Мутка ) — ІІ місце. Григорій Гуменюк з м. 
Дніпропетровська був визнаний найвсестороннішим 
гравцем у категорії чол.. 50+, а І. Мутка — найсимпа-
тичнішим чоловіком серед усіх гравців турніру. Завер-
шився цей турнір матчем на виявлення абсолютного 
переможця турніру. Ним виявилась команда м. Дні-
пропетровська, яка виграла від команди м. Кежмарок 
«А» (категорія 40+) з рахунком 2:0. Загальна кількість 
ігор - 46.

10.08.2002 р. проходив VI «Меморіал». У ньому 
брали участь 26 команд: 7 жіночих команд — 35+, 
15 чоловічих команд — 40+, та 4 чоловічі команди 
— 50+. Єдиною командою від України була команда 
м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, А. Притико, В. 
Сафронов, С. Ігнатенко, І. Кушнір, І. Кобулей), яка у 
своїй категорії посіла ІІІ місце  (команда м. Попрад  
— І місце, та м. Кежмарок — ІІ місце). Всього було 
проведено 51 волейбольну гру.

На VII «Меморіал», що відбувся 09.08.2003 р., було 
заявлено  33 команди: 9 жіночих команд — 35+, 18 чо-
ловічих команд — 40+ та 6 чоловічих команд — 50+. 

На цьому турнірі від України виступали команда м. 
Хуст (чол. 40+: П. Русин, О. Сливка, М. Микулець, В. 
Матічин, О. Липчей, І. Крічфалуйшій, М. Чепинець, 
М. Костик) — XII місце; команда м. Свалява (чол. 
50+: Б. Іванов, А. Притько, В. Панків, С. Ігнатенко, 
В. Скукіс, І. Кушнір, І. Кобулей, В. Сафронов) — III 
місце ( команда м. Попрад — І місце, м Кежмарок 
— ІІ місце). Василь Скукіс з команди м. Свалява був 
визнаний навсестороннішим гравцем у категорії 50+. 
Загальна кількість ігор - 86.

14.08.2004 р. проходив VIII турнір, на ньому було 
представлено 30 команд: 10 жіночих команд — 35+, 14 
чоловічих команд — 40+, та 6 чоловічих команд 50+. 
Від України виступали: команда м. Хуст (чол. 40 +: 
П. Русин, В. Матічин, О. Сливка, І. Крічфалушій, М. 
Сербайло, М. Чепинець, О. Білич, В. Іванко, В. Дуб, 
М. Костик) — VIII місце та м. Свалява (чол. 50+: В. 
Скукіс, І. Кобулей, А. Притько, С. Поляк, Б. Іванов, В. 
Сафронов, І. Кушнір, С. Ігнатенко) — IV місце після 
команд м. Глінік над Гроном — І місце, м. Попрад — 
ІІ місце, м. Кежмарок — ІІІ місце. В. Сафронов (чол. 
50+) був визнаний найкращим нападником у своїй 
категорії. Найстарішим учасником цього турніру був 
С. Поляк (72 р.) з команди м. Сваляви, а з словацьких 
команд - Іван Прайслер (65 р.) з команди м. Попрад. 
Загальна кількість ігор - 78.

В змаганнях ІХ «Меморіалу» (13.08.2005 р.) 
приймало участь  31 команда: 8 жіночих команд — 
35+, 14 чоловічих команд — 40+ та 9 чоловічих команд 
— 50+. У категорії чол. 40+ від України виступила 
команда м. Хуст чол. 40+ (П. Русин, О. Сливка, В. 
Матічин, М. Микулець, І. Крічфалушій, М. Чепинець, 
М. Костик, В. Поп) — Х місце, чол. 50+ — м. Свалява 
(В. Скукіс, А. Притько, В. Сафронов, С. Ігнатенко, І. 
Кушнір, М. Хваста, І. Кобулей) — VI місце. Загальна 
кількість ігор – 78 [24].

Ювілейний Х турнір проходив 12.08.2006 р.. На 
ньому було представлено 30 команд (250 гравців): 6 
жіночих команд — 35+, 14 чоловічих команд — 40+, 
та 10 чоловічих команд — 50+. Від України виступали 
команди: м. Хуст (чол.. 40+: Ю. Липчей, В. Панулинець, 
О. Зуєнко, Ю. Кондраш, В. Поп, М. Чепинець) — ХІІІ 
місце, м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, В. Плоскіна, 
А. Притько, І Кушнір, В. Сафронов, І. Кобулей, М. 
Хваста) — VI місце, м. Хуст (чол. 50+: М. Пука, В. 
Матічин, О. Сливка, І. Крічфалушій, М. Рущак, В. Поп, 
Я. Пентя, П. Русин). —  VI місце. Василь Скукіс був 
визнаний найтехнічнішим гравцем у своїй категорії 
50 +. Загальна кількість ігор - 66.

11.08.2007 р. у м. Кежмарок відбувся ХІ Міжнародний 
волейбольний турнір ветеранів «Меморіал Франтішка 
Міздоша» Відповідальність за проведення взяли на 
себе: волейбольний клуб Oktan-Benzinol (Kezmarok), 
м. Кежмарок та волейбольні ветерани м. Кежмарка. 
На турнірі виступили 27 команд, загальна кількість 
учасників склала 220 гравців: 9 жін. команд — 35+, 9 
чол. команд — 40+, 9 чол. команд — 50+. Україну на 
цьому турнірі представляла чоловіча команда м. Хуст 
50+ (І. Пентя, І. Крічфалушій, М. Костик) — VI місце. 
Загальна кількість ігор - 54.

У ХІІ турнірі «Меморіал Франтішка Міздоша» 
(09.08.2008 р.) брало участь 35 команд, у складі яких 
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виступало 280 гравців. Серед закордонних команд 
були: м. Хуст (Україна), чоловіки 50+: І. Мутка, В. 
Стойка, В. Іванко, С. Поляк, М. Пука, В. Поп, М. 
Микулець, В. Матічин, О. Сливка, О. Липчей) — ІV 
місце, м. Глівіца (Польща), чоловіки 50+: — VІІІ 
місце, м. Купішкіс (Литва), жінки 35+ — ХІ місце, м. 
Купішкіс (Литва) чоловіки 40+ — VІІ місце, м. Роліца 
(Чехія), чоловіки 50+ — ХІ місце. Всього було зіграно 
120 ігор. Через те, що погода була дощаною довелося 
більшість ігор провести на критих волейбольних 
майданчиках (у залах), до чого організатори турніру 
були готові [24].

08.08.2009 р. в м. Кежмарок пройшов ХІІІ за рахун-
ком турнір ветеранів, у якому взяло участь 28 команд 
(230 учасників), 9 жіночих команд 35+, 13 чолові-
чих команд 40+, та 6 чоловічих команд 50+. З міста-
побратима Купіскіса (Литва) приїхали: жіноча коман-
да 35+ — IV місце, чоловіча команда 40+ — ХІІ місце. 
Польща була представлена чоловічою командою 50+ 
— ІІ місце.

Висновки 
1. Участь українських спортсменів у міжнародному 

турнірі ветеранів «Меморіал Франтішка Міздоша», 
який проводився в м. Кежмарок (Словаччина) з 1999 
– 2008 рр. мав позитивний вплив на розвиток та 
популяризацію волейбольної гри у регіоні. В цих зма-
ганнях українські команди 8 разів ставали призерами, 
та 3 рази переможцями.

2. За час проведення турніру в ньому прийняло 
участь 295 команд, та 2460 учасників, які представля-
ли різні європейські волейбольні школи. Для успіш-
ного проведення подібних змагань в різних погодних 
умовах, при великій кількості команд учасниць необ-
хідна наявність сучасної спортивної інфраструктури, 
яка у Закарпатській області розвинута у недостатній 
мірі, та гнучке використання різноманітних систем 
проведення змагань словацькими фахівцями. Так, на-
приклад, за наявності 30 і більше команд учасниць 
проводиться лише по дві зустрічі між командами, які 
тривають по 10 хвилин кожна, переможця визначають 
по кращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

3. Аналіз проведення волейбольних турнірів у 
Словаччині за участі українських спортсменів, а та-
кож деякі відмінності в організаційному та інфор-
маційному забезпеченні  змагань, дозволило україн-
ським фахівцям використати передовий досвід сусідів 
в організаційно-методичній роботі та покращити про-
ведення волейбольних турнірів в Україні.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
комплексному вивченню питань, що пов’язані  із те-
мою ,,Волейбол Закарпаття (історичні аспекти розви-
тку у ХХ ст.).
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