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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спортивні ігри 

та методика їх викладання» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (фізична 

культура). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія, теорія та методика 

викладання спортивних та рухливих ігор, оволодіння технікою і тактикою 

таких ігор, як гандбол, волейбол, баскетбол, організація навчально-

тренувального процесу з названих видів спорту, прийоми використання 

спортивних ігор у різних формах навчальних та оздоровчих занять. В процесі 

навчальної практики студенти оволодівають професійними і педагогічними 

навичками та вміннями в проведенні практичних занять, складанню необхідної 

документації, організації занять.    

     Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Спортивні ігри та методика їх 

викладання» тісно пов’язана з базовими спортивними дисциплінами «Теорія та 

методика фізичного виховання» та «Теорія та методика спортивного 

тренування»,  базовими педагогічними дисциплінами «Педагогіка» та 

«Психологія», дисциплінами медико-біологічного блоку «Фізіологія людини», 

«Біохімія», «Медико-біологічні основи спорту», «Гігієна». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1.Загальна характеристика спортивних ігор. 

2. Теорія та методика викладання баскетболу. 

3.Теорія та методика викладання волейболу. 

4. Теорія та методика викладання футболу. 

5. Організація та методика проведення занять зі спортивних ігор у школі. 

6. Періодизація навчально-тренувального процесу у спортивних іграх. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. 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 
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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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивні ігри та 

методика їх викладання» є:  

˗ ознайомлення студентів  із походженням та  історією розвитку обраних 

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. 

1.3.     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;  

˗ 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; 



5 

 

  

˗ використовувати спортивні ігри як засіб оздоровлення для різних вікових 

груп та категорій населення тощо. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 315 годин 10,5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

    Змістовий модуль 1. Загальна характеристика спортивних ігор.  

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.              

    Змістовий модуль 2. Методика навчання грі в баскетбол. 

     Історія розвитку баскетболу. Перші правила, їх еволюція. Характеристика 

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

гравців. 

     Правила гри. Суддівство. Зміст гри. Основна спрямованість модулю – 

вивчення прийомів техніки і тактики гри, оволодіння термінологією та 

основними поняттями гри, надбання первинних вмінь та навичок, необхідних 

для здійснення навчально-виховального процесу в школі. Окремими 

складовими структурами модулю є лабораторні заняття та самостійна робота 

студентів.       

     Модулем передбачені такі форми контролю, як усне опитування, написання 

контрольної роботи, складання контрольних нормативів з техніки гри, 

проведення уроку фізичної культури з темою «Баскетбол» за власним планом-

конспектом, залік. 

     Змістовий модуль 3. Методика навчання грі у волейбол. 

Історія розвитку волейболу. Перші правила, їх еволюція. Характеристика гри. 

Вимоги до ігрових майданчиків та спортивного інвентарю. Ігрові амплуа 

гравців. Правила гри. Суддівство. Зміст гри.  
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      Основна спрямованість модулю – вивчення прийомів техніки і тактики гри, 

оволодіння термінологією, надбання первинних вмінь та навичок, необхідних 

для здійснення навчального процесу в школі.  

     Окремими складовими структурами модулю є практичні заняття та 

самостійна робота студентів.  

      Модулем передбачені такі форми контролю, як усне опитування, написання 

контрольної роботи, складання контрольних нормативів з техніки гри, 

проведення уроку фізичної культури з темою «Волейбол» за власним планом-

конспектом. 

 

Модуль 2 

    Змістовий модуль 4. Методика навчання грі у футбол 

     Історія розвитку футболу. Перші правила, їх еволюція. Характеристика гри. 

Вимоги до ігрових майданчиків та спортивного інвентарю. Ігрові амплуа 

гравців. 

     Правила гри. Суддівство. Зміст гри. Основна спрямованість модулю – 

вивчення прийомів техніки і тактики гри, оволодіння термінологією гри, 

надбання первинних вмінь та навичок, необхідних для здійснення навчального 

процесу в школі. Окремими складовими структурами модулю є лабораторні 

заняття та самостійна робота студентів. Модулем передбачені такі форми 

контролю, як усне опитування, написання контрольної роботи, складання 

контрольних нормативів з техніки гри, проведення уроку фізичної культури за 

темою «Футбол» за власним планом-конспектом. 

         Змістовий модуль 5. Методика навчання грі у настільний теніс. 

Походження гри. Інвентар та обладнання. Вимоги до місць занять та інвентарю.  

Зміст гри. Термінологія. Правила гри. Методика навчання основним технічним 

прийомам. Способи тримання та володіння ракеткою. Суддівська практика. 

Модулем передбачені такі форми контролю, як усне опитування, написання 

контрольної роботи, складання контрольних нормативів з техніки гри, 
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проведення уроку фізичної культури за темою «Настільний теніс» за власним 

планом-конспектом. 

     Змістовий модуль 6. Організація та методика проведення занять зі 

спортивних ігор у школі. Спортивні ігри у шкільних програмах. Урок – 

основна форма організації занять зі спортивних ігор у школі. Методи 

організації діяльності учнів на уроках. Особливості методики проведення 

уроків спортивних ігор з дітьми різного шкільного віку. Організація, зміст і 

методика секційних занять. Планування і облік  роботи в шкільних секціях і 

відділеннях ДЮСШ. 

   

3. Рекомендована література 

1. Борисов О. О. Вступ до курсу спортивні ігри з методикою викладання: 

навчальний посібник / Борисов О. О., Курочкін В. Г.. – Київ : «Ювента», 

2003. – 126 с.  

2. Гандбол: міжнародні правила гри. – К.: Наука,  2008. – 13 с.  

3.  Игнатьева В. Гандбол: учебник для физкультурных вузов / Игнатьева В.,  

Портнов Ю. – М.: ФОН, 1996. – 127 с. 

4. Поплавський Л. Баскетбол. – Київ : «Олімпійська література», 2004. – 447 с.  

5. Латишкевич Л. А. Технічна і тактична підготовка гандболістів / Латишкевич 

Л. А., Маневич Л. Р. – Київ : Здоров’я, 1987.   

6. Спортивные игры и методика преподавания. под ред. Ю. И. Портных. – М. : 

ФиС, 1986. – 320 с.  

7. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений . Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 520 с. 

8. Спортивні ігри: навчальний посібник у 2-х т. / Козіна Ж., Поярков Ю., 

Церковна О. – Харків : Точка, 2010. – 200 с.    
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: семінарські та практичні заняття, 

тестові завдання, нормативи для оцінки технічної підготовленості.  

 


