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ВСТУП 

 

      Дисципліна «Спортивні ігри та методика їх викладання»  є професійно-

орієнтованою дисципліною циклу підготовки бакалавра зі спеціальності 014.11 

– «Середня освіта (фізична культура)». Предметом вивчення дисципліни є 

теорія та методика спортивних ігор як засобу фізичного виховання. 

      Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивні ігри та методика їх 

викладання» є озброєння  студентів теоретичними знаннями та практичними 

навичками, необхідними для науково обґрунтованого здійснення учбового та 

тренувального процесу, змагальної та спортивно-прикладної діяльності у 

фізичному вихованні, спорті та масовій фізичній культурі. Курс передбачає 

вивчення студентами теорії та методики викладання спортивних ігор, 

оволодіння технікою, тактикою та правилами основних видів спортивних ігор, 

придбання необхідних знань, вмінь та навичок  для самостійної професійної 

діяльності, організації змагань та підготовку команди до участі в них. 

     Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивні ігри та методика 

їх викладання» є:  

– ознайомлення студентів  із походженням та  історією розвитку обраних 

для вивчення спортивних ігор; 

– засвоєння техніки  виконання основних прийомів у видах спортивних 

ігор, що вивчаються,  

– засвоєння методику навчання названим видам спорту;  

– засвоєння правил організації та проведення змагань зі спортивних ігор. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– правила поведінки та безпеки спортивних рухів під час занять у 

спортивній залі; 

– класифікацію спортивних ігор; 

– методику навчання основним технічним  прийомам;  

– основи тактики названих спортивних ігор;  
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– правила організації змагань з обраних видів спорту тощо. 

вміти : 

˗ демонструвати основні технічні прийоми спортивних ігор, що 

вивчаються;  

˗ планувати роботу щодо навчання спортивним іграм у межах шкільної 

програми з предмету «Фізична культура» ;  

˗ організовувати змагання зі спортивних ігор;  

˗ володіти технікою суддівства спортивних ігор; 

˗ використовувати спортивні ігри як засіб фізичного виховання та 

оздоровлення для різних вікових груп та категорій населення. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 315 годин 10,5 кредитів 

ECTS. 

 

1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНИХ ІГОР 

Практичне заняття № 1 

Тема. Принципи та методи навчання і тренування у спортивних іграх  

Мета: Засвоїти основні принципи та практичні методи навчання та 

тренування у спортивних іграх.   

Короткі теоретичні відомості 

      Класифікація спортивних ігор. Термінологія предмету.  Основні принципи 

навчання й тренування у спортивних іграх. Засоби навчання й тренування у 

спортивних іграх. Методи підготовки у спортивних іграх. Основні 

закономірності розучування прийомів гри. Види підготовки у спортивних іграх 

План проведення заняття 

1. Дати загальну характеристику іграм загалом і спортивним іграм зокрема. 

2. Дати порівняльну характеристику спортивних та рухливих ігор.  

3. Дати класифікацію спортивних ігор. 

4. Дати визначення основних понять та термінів навчальної дисципліни. 



6 

 

5. Дати педагогічну характеристику спортивним іграм. 

6. Дати фізіологічну характеристику спортивним іграм. 

Контрольні питання 

1. Які бувають ігри? Дати педагогічну характеристику. 

2. Дайте визначення поняттю «спортивні ігри». 

3.  За якими критеріями класифікують спортивні ігри? Наведіть приклади. 

4.  Дайте біомеханічну характеристику спортивним іграм. 

5. У чому педагогічна цінність спортивних ігор? 

6. Дайте енергетичну характеристику спортивним іграм. 

     Література: [4, с. 7–20; 6, с. 5–23; 8, с. 7–33]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРІ У БАСКЕТБОЛ 

                          Короткі теоретичні відомості модуля  

     Історія розвитку баскетболу. Перші правила, їх еволюція. Характеристика 

гри. Вимоги до ігрових майданчиків та спортивного інвентарю. Ігрові амплуа 

гравців.  Правила гри. Суддівство. Зміст гри. Основні поняття та терміни. Зміст 

понять «техніка», «тактика», «ігрова ситуація», «ігрова комбінація», «стиль 

гри», «школа гри». 

    Загальна фізична підготовка спортсмена. Спеціальна підготовка спортсмена. 

Техніка виконання та методика навчання   основним  прийомам  гри у захисті 

та нападі. Техніка виконання та методика навчання найпростішим тактичним 

діям. Технічні та тактичні помилки та способи запобігання їм. Педагогічні 

уміння та навички, необхідні для проведення уроку фізичної культури в школі 

за темою «Баскетбол».  План-конспект уроку з баскетболу. 

Практичне  заняття № 2 

     Тема. Ознайомлення із технікою гри у баскетбол.  

Мета: засвоїти правила гри, основні терміни баскетболу. 

План проведення заняття 

1. Класифікація техніки гри.  

2. Методика навчання руховим діям у баскетболі 



7 

 

3. Методика навчання тактичним діям(індивідуальним,груповим,колективним) 

у нападі,у захисті. 

4. Навчання основним стійкам та переміщенням баскетболістів 

5. Рухливі ігри та естафети з елементами баскетболу  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняттю «техніка». 

2. Що таке методи спортивного тренування? 

3. На які основні групи поділяються методи спортивної підготовки? 

4. Розкрийте суть проблемного методу навчання у спортивних іграх. 

5. Назвіть спеціальні вправи для удосконалення техніки переміщень 

баскетболістів.  

     Література: [4, с.29 – 52; 6, с. 35–73; 8, с. 65–73]. 

 

Практичні  заняття № 3, 4, 5  

     Тема. Ознайомлення з технікою гри у нападі та методика навчання ловлі та 

передачі м’яча.  

Мета: засвоїти техніку виконання передач м’яча з урахуванням ігрової 

ситуації. 

План проведення заняття 

1. Загальнорозвиваючі вправи.  

2. Ловля м’яча двома руками, однією рукою.  

3. Ловля м’яча з урахуванням: 

– руху спортсмена; 

– швидкості польоту м’яча;  

– напряму  польоту м’яча;  

4. Передача м’яча: двома руками, однією рукою;  

5. Передача м’яча з урахуванням:  

– характеру переміщення гравця; 

– відстані між гравцями;  

– за напрямом руху партнера.  
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6. Естафети із використанням розучених технічних прийомів. 

Контрольні питання 

1. Дайте характеристику методам, спрямованим на засвоєння техніки 

виконання вправ.  

2. Опишіть словесні методи, застосовані викладачем на занятті. 

3. Дайте характеристику методам, спрямованим на засвоєння розвиток 

фізичних якостей баскетболістів. 

4. Назвіть провідні фізичні якості баскетболістів. 

5. Назвіть (запишіть) 10 вправ для удосконалення основних передач у 

баскетболі.   

     Література: [4, с. 92–100; 8, с. 83–88]. 

Практичне  заняття № 6 

     Тема. Техніка гри у нападі та способи ведення м’яча.  

     Мета: засвоїти основні прийоми ведення м’яча та засоби і методи їх 

розучування і вдосконалення. 

План проведення заняття 

1. Загальна розминка. 

2. Спеціальна розминка. 

3. Розучування способів  ведення м’яча:  

– з високим відскоком;  

– з низьким відскоком.  

4. Техніка обведення суперника:  

– зі зміною висоти відскоку;  

– зі зміною напрямку руху;  

– зі зміною швидкості руху;  

– без зорового контролю;  

– із синхронними рухами руки з м’ячем і ніг;  

– із асинхронними рухами руки з м’ячем і ніг; 

5. Рухливі ігри та естафети із розученими технічними прийомами. 

6. Навчальна гра. 
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Контрольні питання 

1. Назвіть завдання технічної підготовки у спортивних іграх. 

2. Розкрийте суть розминки у спортивних іграх. 

3. Назвіть (запишіть) 10 вправ спеціальної розминки баскетболіста. 

4. Назвіть (запишіть) способи обведення суперника.  

5. Назвіть провідні фізичні якості баскетболіста.  

6. Назвіть основні форми прояву спритності у баскетболі.  

     Література: [4, с. 110–118; 8, с. 89–93]. 

 

Практичні  заняття № 7, 8, 9  

     Тема.  Техніка гри у нападі та методика навчання кидкам м’яча у кошик.  

     Мета: засвоїти техніку виконання кидків  м’яча у кошик та техніку гри у 

нападі. 

План проведення заняття 

1. Загально розвиваючі вправи. 

2. Спеціальна бігова розминка. 

3. Спеціальна розминка з м’ячами.  

4. Різні способи ведення м’яча та обведення суперника.  

5. Передачі м’яча у русі.  

6. Розучування (вдосконалення) кидків м’яча у кошик:  

– двома руками (зверху; від грудей; знизу; зверху – вниз; добивання) з 

обертанням м’яча; без обертання м’яча; з відскоком від щита; без 

відскоку від щита;  

– однією рукою (зверху; від плеча; знизу; зверху вниз; добивання) з 

обертанням м’яча; без обертання м’яча; з відскоком від щита; без 

відскоку від щита;  

– при різних способах переміщення  (з місця; у русі; у стрибку);  

– з різних відстаней від щита (довгі, середні, ближні);  

– з різних позицій щодо щита (прямо перед щитом, під кутом до щита, 

паралельно до щита). 



10 

 

6. Навчальна гра за спрощеними правилами з використанням розучених 

елементів (суддівство здійснюється студентами). 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні завдання технічної підготовки у баскетболі. 

2. Розкрийте взаємозв’язок між втомою та технікою виконання вправ. 

3. Назвіть форми прояву втоми. 

4. Назвіть алгоритм розвитку заданої фізичної якості на занятті. 

5. Назвіть (запишіть) 10 вправ для удосконалення кидків у кошик обраним 

вами способом. 

6. Розкажіть (запишіть) правила 1 – 2 рухливих ігор, які можна використати 

для удосконалення кидків у кошик. 

7. Складіть (запишіть) комплексну естафету із використанням засвоєних 

технічних прийомів. Обґрунтуйте вибір вправ.   

     Література: [4, с. 152–158; 6, с. 145–152]. 

 

Практичне  заняття № 10 

     Тема. Ознайомлення з технікою гри у нападі та методика навчання кидкам 

м’яча при протидії захисника.  

     Мета: засвоїти основні технічні дії баскетболіста при протидії суперника. 

План проведення заняття 

1. Загальна розминка. 

2. Спеціальна розминка.  

3. Удосконалення техніки ведення м’яча, дриблінг. Обведення суперника. 

4. Удосконалення передачі м’яча у русі.  

5. Кидки м’яча у кошик при протидії захисника:  

– двома руками (зверху; від грудей; знизу; зверху вниз; добивання) з 

обертанням м’яча; з відскоком від щита;без відскоку від щита; без 

обертання м’яча;  
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– однією рукою (зверху; від плеча; знизу; зверху вниз; добивання) з 

обертанням м’яча; з відскоком від щита; без відскоку від щита; без 

обертання м’яча;  

– за характером пересування гравця (з місця; у русі; у стрибку);  

– з урахуванням відстані (довгі, середні,ближні);  

– за розташуванням до щита (прямо перед щитом, під кутом до щита, 

паралельно до щита). 

6. Навчальна гра з використанням розучених елементів (суддівство 

здійснюється студентами).  

Контрольні питання 

1. Дайте виначення поняттям: «тактика», «тактична взаємодія», «ігрова 

комбінація».  

2. Розкрийте зміст тактичної підготовки у баскетболі. 

3. Розкрийте взаємозв’язок технічної та тактичної підготовки у спортивних 

іграх. 

4. Охарактеризуйте загальну структуру вивчення тактико-технічної дії.  

     Література: [4, с. 192 – 205; 8, с. 65 – 71]. 

 

Практичне  заняття № 11  

Тема. Організація змагань. Суддівство змагань з баскетболу  

Мета: удосконалення ігрової діяльності у навчальних іграх, ознайомлення із 

суддівською практикою (жести, термінологія, протокол гри). 

План проведення заняття 

1. Загальна розминка (проводиться студентами) 

2. Спеціальна розминка (проводиться студентами) 

3. Навчальна гра.  

4. Суддівська практика (суддівство здійснюється студентами). 

Контрольні питання 

1. Назвіть види змагань у спортивних іграх.  

2. Охарактеризуйте системи розіграшу у спортивних іграх.  
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3. Назвіть способи визначення місць, зайнятих командами у змаганнях. 

4. Назвіть розділи, які містить положення про змагання. Складіть 

положення про шкільні змагання з баскетболу. 

5. Назвіть документи планування роботи шкільної секції баскетболу. 

     Література: [8, с. 146–155]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРІ У ВОЛЕЙБОЛ 

Короткі теоретичні відомості 

     Історія розвитку волейболу. Перші правила, їх еволюція. Характеристика 

гри. Вимоги до ігрових майданчиків та спортивного інвентарю. Техніка безпеки 

на заняттях з волейболу. Зміст гри. Ігрові амплуа гравців. Правила гри. 

Суддівство. Основні поняття та терміни волейболу. Організація змагань з 

волейболу. Системи розіграшів.  

      Засоби та методи навчання у волейболі. Використання принципу міцності та 

прогресування у процесі навчання та тренування. Основні технічні прийоми.  

Методика навчання техніці виконання ігрових та тактичних прийомів.  

Запобігання основним технічним помилкам. Шляхи усунення технічних 

помилок.  Аналіз ігрових дій.  Уміння та навички, необхідні для здійснення 

навчального процесу в школі. План-конспект уроку волейболу у школі.  

 

Практичне  заняття № 12   

     Тема.  Волейбол як засіб та метод фізичного виховання та спортивна гра 

     Мета: техніку виконання стійок, переміщень та нижньої прямої подачі. 

План проведення заняття:  

1. Загальна розминка. 

2. Засвоєння змісту вправ спеціальної розминки волейболіста. 

3. Розташування гравців та майданчику та переходи. 

4. Засвоєння ігрових  стійок волейболіста та способів переміщення 

майданчиком.  

5. Розучування техніки виконання  нижньої прямої подачі. 
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6. Ігри та естафети з волейбольним м’ячем.  

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте волейбол як спортивну гру (біомеханічна, енергетична 

характеристики). 

2. Назвіть основні правила безпеки рухів та поведінки на волейбольному 

майданчику. 

3. Розкрийте суть поняття «загальна фізична підготовка» та її значення у 

підготовці волейболіста. 

4. Назвіть (запишіть) 3 – 4 вправи для удосконалення техніки переміщень 

волейболіста. 

5. Складіть схему переходів у грі за номерами зон.  

6. Назвіть амплуа гравців у волейболі.  

          Література: [1, с. 11 – 20; 7, с. 137 – 139; 8, с. 30 – 32]. 

 

Практичні  заняття № 13, 14  

Тема. Техніка виконання передачі м’яча двома руками зверху.  

Мета: засвоїти техніку виконання та методику навчання передачі м’яча 

двома руками зверху.   

План проведення заняття 

1. Загальна розминка. 

2. Спеціальна розминка. 

3. Ознайомлення із технікою виконання верхньої передачі. 

4. Засвоєння спеціальних та підвідних вправ. 

5. Помилки та способи запобігання їм. 

6. Виконання верхніх передач в парах, трійках, у русі, у стрибку, зі зміною 

довжини та висоти передачі. 

7. Виконання передач через сітку. 

8. Удосконалення нижньої прямої подачі. 

9. Навчальна гра за спрощеними правилами із використанням засвоєних 

технічних прийомів. 
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Контрольні питання 

1. Назвіть методи розучування нової вправи. 

2. Розкрийте зміст терміну «підвідні вправи» та назвіть 3 – 4 підвідних 

вправи для розучування техніки виконання верхньої передачі. 

3. Назвіть найбільш вірогідні технічні помилки у виконанні передачі двома 

руками зверху. Назвіть методичні прийоми для запобігання їм або їх 

усунення. 

4. Складіть комплекс із 5–6 вправ для удосконалення верхньої передачі. 

     Література: [1, с. 21–26; 7, с. 139–143; 8, с. 30–32, 57–59]. 

 

Практичне  заняття № 15 – 16  

Тема. Техніка виконання передачі м’яча двома руками знизу.  

Мета: Засвоїти техніку виконання та методику розучування передачі двома 

руками знизу.   

План проведення заняття 

1. Загальна розминка (проводиться студентами). 

2. Спеціальна розминка (проводиться студентами). 

3. Удосконалення техніки виконання верхньої передачі. 

4. Розучування (удосконалення) нижньої передачі. 

5. Передача м’яча двома руками знизу в парах, четвірках, на різну відстань. 

6. Ознайомлення із технікою виконання верхньої прямої подачі. 

7. Прийом подачі двома руками знизу. 

8. Навчальна гра із використанням засвоєних технічних прийомів. 

Суддівська практика студентів.  

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть технічної підготовки у волейболі.  

2. Назвіть основні технічні дії, виконувані гравцями. 

3. Назвіть приклади прояву спритності у волейболі. Назвіть основні засоби 

її розвитку. 
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4. Назвіть основні технічні помилки, що допускають гравці при виконанні 

нижньої передачі. 

5. Назвіть прийоми запобігання цим помилкам та шляхи їх усунення. 

6. Розкрийте зміст поняття «рухова навичка» та «рухове уміння».  

7. Запишіть 5–6 вправ для удосконалення техніки виконання нижньої 

передачі.  

     Література: [1, с. 144–156; 7, с. 132–137, 8, с. 65–70]. 

 

Практичне  заняття № 17, 18  

Тема. Техніка гри у нападі.  

Мета: засвоїти техніку виконання та методику навчання нападаючому 

удару. 

План проведення заняття 

1. Загальна розминка. 

2. Спеціальна розминка. 

3. Удосконалення техніки виконання верхньої та нижньої передач. 

4. Засвоєння техніки виконання нападаючого удару (розучування техніки 

розбігу, відштовхування та удару). Підвідні та спеціальні вправи. 

Розчленоване розучування. Імітаційні вправи. 

5. Аналіз техніки. Запобігання технічним помилкам. 

6. Нападаючий удар без стрибка, у стрибку, з передачі. 

7. Нападаючі удари із різних зон (2, 3, 4). 

8. Удосконалення верхньої прямої подачі: подача у різні зони з прийомом 

м’яча.  

9. Навчальна гра. Суддівська практика.  

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть силової підготовки у волейболі.  

2. Назвіть моменти прояву різних видів сили у волейболі. 

3. Розкрийте суть поняття «інтегральна» підготовка.  
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4. Назвіть підвідні та спеціальні вправи для розучування техніки виконання 

прямого нападаючого удару. 

5. Назвіть 2–3 вправи для удосконалення техніки виконання нападаючого 

удару. 

6. Назвіть правила безпеки рухів при виконані нападаючого удару.  

     Література: [1, с. 222 – 234; 6, с. 178 – 191]. 

 

Практичне  заняття № 19, 20 

Тема. Техніка гри у захисті.  

Мета:  Засвоїти техніку блокування м’яча та прийому м’яча  у падінні.   

План проведення заняття 

1. Загальна розминка (проводиться студентами). 

2. Спеціальна розминка (проводиться студентами). 

3. Удосконалення техніки виконання верхньої та нижньої передач: передачі 

м’яча в парах, трійках, через сітку, у стрибку та передачі на удар. 

4. Засвоєння техніки виконання та методики розучування блокування. 

5. Виконання одиночного блокування. Виконання групового блокування. 

6. Удосконалення нападаючого удару з блокуванням (одиночним, 

груповим).  

7. Страхування блоку. Дії страхуючого гравця. 

8. Удосконалення прийому м’яча у падінні. 

9. Навчальна гра з розученими технічними прийомами. Суддівська 

практика. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть тактичної підготовки у волейболі. Назвіть значення 

тактичної підготовки для спортивної майстерності волейболіста. 

2. Назвіть найпростіші тактичні дії та комбінації. 

3. Охарактеризуйте зміст тактичних дій у захисті. 

4. Назвіть функції гравця «ліберо». 

5. Назвіть найпоширеніші технічні помилки при виконанні блокування.  



17 

 

6. Назвіть спеціальні вправи для навчання блокуванню.  

7. Назвіть (запишіть) 10 вправ для удосконалення техніки блокування. 

     Література: [1, с. 242–251; 6, 178–191; 7, с. 143–149]. 

 

Практичне  заняття № 21 

Тема. Організація змагань з волейболу.  

Мета: вивчення способів організації та проведення змагань.   

План проведення заняття 

1. Складання календаря змагань. Проведення жеребкування. 

2. Ознайомлення із документацією змагань. 

3. Навчальна гра. Суддівська практика. Ведення протоколу гри. 

Контрольні питання 

1. Назвіть способи підрахунку очків та визначення місць, зайнятих 

командами у змаганнях. 

2. Як складаються таблиці для календаря ігор. 

3. Складіть положення про шкільні змагання з волейболу. 

4. Назвіть документи планування роботи шкільної секції з волейболу. 

     Література: [8, с. 146–164]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

                         Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 Сума  

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  

Лекції 1 1   1      2 5 

Практичні 

заняття 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Поточний 

контроль 

   5  5  5  5 5 25 

Педагогічна 

практика 

(самостійне 

проведення 

частини 

заняття) 

   5  5  5(тільки 

для 

хлоп) 

 5(тільки 

для 

дівч.) 

 15 

Суддівська 

практика   

   5   5     10 

Усього 1 1 5 20 6 15 10 10 (15)  10(15) 12 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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