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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
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Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
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Кількість кредитів –   
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                                          (назва) 
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Тижневих годин для 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

     Гра – один із комплексних засобів виховання: вона спрямована на всебічну 

фізичну підготовленість (через безпосереднє оволодіння основами руху і 

складних дій в умовах, що змінюються колективної діяльності), вдосконалення 

функцій організму, рис характеру, що грають.  

     Мета навчальної  дисципліни – формування у студентів практичних умінь 

щодо організації та проведення рухливих ігор  як у навчальному процесі, так і в 

позакласній та позашкільній роботі. 

     Завдання дисципліни: 

˗ ознайомити студентів із класифікацією рухливих ігор; 

˗ розкрити освітні, оздоровчі та виховні функції спортивних ігор;  

˗ озброїти студентів якомога більшим арсеналом рухливих ігор; 

˗ навчити  методиці організації  (вибір, місце тощо) та  проведення (правила, 

суддівство тощо) гри. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

˗  критерії класифікації спортивних ігор;; 

˗ освітні, оздоровчі і виховні завдання, які вирішуються в процесі рухливих 

ігор; 

˗ вікові фізіологічні особливості організму, які враховуються при доборі ігор; 

˗ вимоги до вибору місця гри, підготовки інвентарю, вибору капітана, 

суддівства гри; 

˗ алгоритм педагогічного аналізу та оцінки проведеної гри. 

вміти: 

˗ добирати ігри відповідно до віку та фізичного стану школярів та проводити 

їх; 

˗ планувати роботу на уроці із використанням  рухливих ігор у різних його 

частинах; 

˗ добирати та проводити ігри для учнів СМГ із урахуванням нозології; 

˗ добирати та проводити ігри, спрямовані на розвиток фізичних якостей; 
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˗ проводити педагогічний аналіз проведеної гри. 

     Навчальна робота  проводиться у формі лекцій,  практичних занять та 

самостійної роботи студентів. 

˗  
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Програма навчальної дисципліни «» 

 

     Змістовий модуль 1.  Гра як історично сформоване соціальне явище 

     Тема 1. Зміст поняття «гра». Теорії походження й розвитку рухливих ігор. 

Соціальна сутність гри. Відмінності і подібність гри й праці. Ознаки  ігрової 

діяльності.  Гра як засіб фізичного виховання, її місце в системі фізичного 

виховання 

     Тема 2. Педагогічне значення рухливих ігор. Зміст поняття «рухлива гра». 

Погляди на гру педагогів і вчених. Розвиток в іграх фізичних якостей. Роль 

ігрового методу в педагогічній та спортивній практиці. Класифікація рухливих 

ігор. 

     Змістовий модуль 2. Організація та методика  проведення рухливих ігор зі 

школярами 

     Тема 3. Загальнодидактичні та специфічні принципи у навчанні рухливим 

іграм. Основні завдання керівника гри. Підготовка до проведення гри. Способи 

поділу гравців на команди, вибору що водить і капітана. Вимоги  до розповіді й 

порядок пояснення гри.  Організація гравців. Керівництво процесом гри. 

Дозування й суддівство гри. Вимоги до закінчення гри. Підведення підсумків. 

Педагогічний аналіз проведеної рухливої гри. 

     Тема 4. Планування ігрового матеріалу для уроків фізичної культури й 

складання планів-конспектів. Ігри для підготовчої частини уроку. Ігри для 

основної частини уроку. Ігри для заключної частини. Вимоги до вибору. 

     Тема 5. Зміст програмного матеріалу з рухливих ігр. Розподіл ігор по чвертях. 

Місце гри на уроці. Використання рухливих ігор для:  активізації уваги. 

Характеристика та рекомендації щодо вибору ігор для школярів різного віку.  

Анатомо-фізіологічні, психологічні особливості дитячого організму. Рухливі ігри 

для молодшого, середнього та старшого шкільного віку. 

     Тема 6. Методика вибору та проведення рухливих ігор у спеціальних медичних 

групах. Класифікація рухливих ігор з урахуванням нозологій. Рухливі ігри для 

зміцнення м’язового корсету спини та стопи. Рухливі ігри для дітей, що мають 
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порушення у роботі серця.. Рухливі ігри для дітей з надлишковою вагою та 

порушеннями обміну речовин.  Особливості вибору та проведення рухливих ігор 

для часто хворіючих дітей. Рухливі ігри для дітей із  хворобами дихальних 

шляхів. Рухливі ігри для дітей із порушеннями зору. Показання. Протипоказання. 

Особливості дозування навантаження та контролю. Вимоги до місця проведення.  

     Змістовий модуль 3. Особливості вибору та проведення рухливих ігор у 

позакласній та позашкільній роботі 

     Тема 7. Ігри на перервах.Ігри в групах продовженого дня. Ігри в спортивних 

секціях. Ігри на шкільних святах. Рухливі ігри на спортивних святах. Змагання з 

окремих видів рухливих ігор.  

     Тема 8. Рухливі ігри в заняттях спортом. Виховання в іграх фізичних якостей. 

Рухливі ігри як комплексний засіб розвитку фізичних якостей. Використання  

рухливих ігор для технічної, тактичної, морально-вольової підготовки. 

Використання рухливих ігор для відбору в спорті. Особливості використання  

рухливих ігор у різні періоди спортивного тренування. 

     Змістовий модуль 4. Ігри в системі фізкультурно-оздоровчої  роботи з 

населенням 

     Тема 9.Рухливі ігри в роботі з дорослими, у сімейному вихованні. Ігри в 

навчальних закладах, вузах.  

     Тема 10 Рухливі ігри як засіб рекреації та реабілітації. Характеристика 

рухливих ігор, застосовуваних в оздоровчих групах, групах фізичної та психічної 

реабілітації. Рухливі ігри як засіб рекреації. 
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Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем денна форма 

усього  у тому числі 

лек. пр. лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1.  Гра як історично сформоване соціальне явище 

Тема 1. Теорії 

походження й розвитку 

рухливих ігор. 

  -    

Тема 2. Педагогічне 

значення рухливих ігор. 

 2 2    

Разом за змістовим 

модулем 1 

 2 2    

Змістовий модуль 2. Організація та методика  проведення рухливих ігор 

зі школярами 

Тема 3. 

Загальнодидактичні та 

специфічні принципи у 

навчанні рухливим 

іграм   

      

Тема 4. Планування 

ігрового матеріалу для 

уроків фізичної 

культури й складання 

планів-конспектів 

 2 10    

Тема 5. Характеристика 

та рекомендації щодо 

вибору ігор для 

школярів різного віку   

 2 10    

Тема 6. Методика 

вибору та проведення 

рухливих ігор у 

спеціальних медичних 

групах 

 2 10    

Разом за змістовим 

модулем  2 

 6 30    

Змістовий модуль 3. Особливості вибору та проведення рухливих ігор у 

позакласній та позашкільній роботі 

Тема 7. Ігри в режимі 

навчального дня. 

  4    
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Тема 8. Рухливі ігри в 

заняттях спортом.  

 2 6    

Разом за змістовим 

модулем  3 

 2 10    

Змістовий модуль 4. Ігри в системі фізкультурно-оздоровчої  роботи з 

населенням 

Тема 9.Рухливі ігри в 

роботі з дорослими, у 

сімейному вихованні.  

  4    

Тема 10 Рухливі ігри як 

засіб рекреації та 

реабілітації. 

  4    

Разом за змістовим 

модулем  4 

  8    

Усього: 180 30 30   120 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ігри в історії розвитку людства 2 

2 Педагогічне значення рухливих ігор. Вплив ігор на 

фізичний розвиток та формування особистості.  

2 

3 Застосування педагогічних принципів у навчанні 

рухливим іграм. Гра як універсальний засіб і метод 

фізичного виховання.   

2 

4 Технологія планування комплексних уроків фізкультури. 

Планування навчального матеріалу уроку з 

використанням ігор.   

2 

5 Фізіологічні та вікові чинники у виборі ігор. 

Рекомендації щодо вибору ігор для школярів різного 

віку.   

2 

6 Методика вибору та проведення рухливих ігор та забав  

у спеціальних медичних групах.  

2 

7 Ігри в режимі навчального дня. Різновиди фізкультурно-

оздоровчих заходів із використанням рухливих ігор та 

забав. 

2 

8 Рухливі ігри в заняттях спортом.  2 

9 Рухливі ігри в роботі з дорослими, у сімейному 

вихованні. Дитячі забави та естафети у колі сімї.  

2 

10 Рухливі ігри як засіб рекреації та реабілітації. 

Особливості вибору.  

2 

 Усього годин 30 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорії походження й розвитку рухливих ігор. 4 

2 Педагогічне та валеологічне значення рухливих ігор. 6 

3 Загальнодидактичні та специфічні принципи у навчанні 

рухливим іграм   

6 

4 Планування ігрового матеріалу для уроків фізичної 

культури й складання планів-конспектів 

12 

5 Характеристика та рекомендації щодо вибору ігор для 

школярів різного віку   

20 

6 Методика вибору та проведення рухливих ігор у 

спеціальних медичних групах 

20 

7 Ігри в режимі навчального дня. 12 

8 Рухливі ігри в заняттях спортом.  16 

9 Рухливі ігри в роботі з дорослими, у сімейному 

вихованні.  

12 

10 Рухливі ігри як засіб рекреації та реабілітації.   12 

 Усього годин 120 

 

Індивідуальні завдання 

Розробити сценарій свята рухливих ігор для обраного контингенту  

 

 Методи навчання 

                                                                                                    

Методи: пояснювально-ілюстративний, індивідуальної роботи. 

Діяльність викладача: усне викладання матеріалу, демонстрація 

відеоматеріалу, коментування, організація досліджень і експериментів, 

підведення підсумків. 

Діяльність студентів: сприйняття та засвоєння інформації, перейняття 

досвіду фахівців  галузі, самостійна підготовка сценарію та проведення свята 

рухливих ігор для обраного контингенту школярів. 
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Методи контролю 

Поточний контроль, підсумковий контроль –  залік, 7 семестр. 

 

               Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума 

Змістов. 

модуль 1 

  

Змістовий модуль  2 Змістов. 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т8 Т9  Т10  

100 5 5 15 15 15 15 15 15 5 5 

 

Тема 1. Теорії походження й розвитку рухливих ігор.  

Тема 2. Педагогічне значення рухливих ігор. 

Тема 3. Загальнодидактичні та специфічні принципи у навчанні рухливим іграм  

Тема 4. Планування ігрового матеріалу для уроків фізичної культури й складання 

планів-конспектів 

 Тема 5. Характеристика та рекомендації щодо вибору ігор для школярів різного 

віку   

Тема 6. Методика вибору та проведення рухливих ігор у спеціальних медичних 

групах 

Тема 7. Ігри в режимі навчального дня. 

Тема 8. Рухливі ігри в заняттях спортом. 

Тема 9.Рухливі ігри в роботі з дорослими, у сімейному вихованні. 

Тема 10 Рухливі ігри як засіб рекреації та реабілітації. 

 

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    

 82-89 В добре  
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74-81 С зараховано 

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 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни  

«Методика проведення рухливих ігор та забав» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності: 014.11 – Середня освіта (фізична культура)  

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Методика проведення рухливих ігор та забав» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності: 014.11 – Середня освіта (фізична культура)  

 

Рекомендована література 

1. Коротков И. М. Былеева Р. В. Подвижные игры: учебн. пос. для студентов 

вузов и ссузов. – М. : СпортАкадем Пресс, 2002. – 229 с. 

2. Шиян Б. М. Теорія та методика фізичного виховання школярів . Частина 2. – 

Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2001. 

Інформаційні ресурси 

Періодичні видання (журнали):  

1. Фізична культура в школі 

2. Інтернет-ресурси 


