
Рухові та рекреаційні ігри 

Код модуля:  

ОП  

Тип модуля: 

обов’язковий  

Семестр:  

перший 

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 150 год. (кредитів ЄКТС – 5); аудиторні 

години – 60 (лекції – 30 год., практичні – 30 год.).  

Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Проць Р.О.  

Практичні заняття проводить, доцент Проць Р.О. 

Результати навчання:  

знати: основні поняття про ігрову діяльність; значення рухових та рекреаційних 

ігор у житті людини й суспільства; характеристику рухових та рекреаційних ігор для дітей 

шкільного віку; організацію і методику проведення рухових ігор з дітьми різних вікових 

груп за шкільною програмою, в позаурочний та позашкільний час; оздоровчо-гігієнічне 

значення рухових та рекреаційних ігор; теорію та особливості проведення українських 

народних ігор; особливості розвитку фізичних якостей під час проведення занять з 

рухових ігор; види і характеристики планування та педагогічного контролю у фізичному 

вихованні дітей шкільного віку; 

 вміти: творчо використовувати знання з методики викладання рухових і 

рекреаційних ігор для виконання основних завдань фізичного виховання з урахуванням 

вікових та індивідуальних відмінностей; орієнтуватися у спеціальній науково-педагогічній 

літературі згідно профілю підготовки; добирати адекватні засоби і методи для виконання 

навчально-виховних завдань фізичного виховання дітей шкільного віку; планувати та 

реалізовувати процес навчання руховим і рекреаційним іграм дітей шкільного віку; 

підбирати рухові ігри з урахуванням конкретних завдань кожного окремого уроку, його 

змісту, беручи до уваги рівень фізичної підготовленості, функціональних особливостей 

організму відповідно до педагогічних завдань, віку гравців і форм роботи; здійснювати 

педагогічний контроль за процесом фізичного виховання з використанням ігрової 

діяльності дітей шкільного віку, застосовуючи адекватні засоби і методи. 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  

аудиторне (дистанційне за необхідності)  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

передумовою для вивчення навчальної дисципліни «Рухові та рекреаційні ігри» є знання 

одержані з попереднього вивчення шкільного курсу з фізичного виховання та основ 

здоров'я, позакласної шкільної роботи, секційних занять з різних видів спорту.  

Зміст навчального модуля:   
Гра в історії суспільства та в житті дитини. Педагогічна характеристика рухових 

ігор. Поняття про гру. Виникнення гри, гра як засіб виховання. Гра як соціальне явище. 

Місце рухових ігор у системі підготовки вчителів фізичного виховання. Форми організації 

рухових ігор: урочна і позакласна. Оздоровче значення рухових ігор. Вплив рухових ігор 

на фізичний розвиток дитини і роботу важливіших систем і функцій організму. Позитивні 

емоції під час проведення рухових ігор. Освітнє значення рухових ігор, що проводяться в 

урочний і позаурочний час. Класифікація рухових ігор, їх характеристика. Рухові ігри з 

переважним розвитком фізичних якостей. Командні і некомандні рухові ігри. Прості і 

складні рухові ігри. Групування ігор за характером рухливості. Ігри великої, середньої і 

невеликої рухомості. Колективні рухові ігри, їх типи. Педагогічна майстерність керівника 

і вибір гри. Методика проведення рухових ігор з дітьми дошкільного та молодшого 



шкільного віку, з дітьми середнього і старшого шкільного віку, у позашкільній роботі з 

дітьми різного віку. Загальні відомості про рекреаційні ігри. Етапи розвитку рекреаційних 

ігор. Українські національні народні ігри. Значення та задачі рекреаційних ігор. 

Рекреаційні ігри у педагогічному процесі. Вплив рекреаційних ігор на фізичний розвиток 

дитини і роботу систем та функцій організму. Позитивні емоції під час проведення 

рекреаційних ігор. Виховне значення рекреаційних ігор. Використання рекреаційних ігор 

для виховання фізичних якостей. Класифікація ігрових видів рекреації за змістом. Види 

рекреації за змістом: прості: – легко подолані перешкоди, елементарні взаємодії 

рекреантів (рухливі ігри); складні: – важко подолані перешкоди, складні взаємодії 

рекреантів (спортивні ігри). Педагогічні вимоги до організації  та проведення 

рекреаційних ігор. Основні завдання керівника гри. Проведення занять з використанням 

рекреаційних ігор. Дартс. Петанк. Алтимат (Фризбі. Корфбол. Монокорфбол як різновид 

корфболу. Пляжні види: гандбол, футбол, волейбол. Міні-футбол 2х2, 3х3. Історія 

розвитку. Змагання. Правила гри. Суддівські жести.  
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Роман Чопик, Ірина Турчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2012. – 96 с. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 поточний контроль (60%): проведення рухових та рекреаційних ігор самостійна робота, 

співбесіда;  

 підсумковий контроль (40%): семестровий контроль - екзамен.  

Мова навчання: українська 
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