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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  

Галузь знань – 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність –  017 Фізична культура і спорт 
Освітня програма –  Фізична культура і спорт 
Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 

Курс – 1; семестр – 1; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська 

Види занять – лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з 

елементами інтерактивних технологій  

Форми навчання - денна, дистанційна 
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2. Викладачі  

Проць Роман Омелянович 

E-mail: prots_max@ukr.net  

Viber : +380677644078  

Ідентифікатор Zoom: 954 987 5290 

Код доступу: 123456 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри спортивних дисциплін 

і туризму 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни – формування професійних, організаторських та 

методичних знань, вмінь та навичок, які необхідні у подальшій діяльності 
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майбутнього фахівця фізичної культури і спорту, розширення, поглиблення 

теоретичних знань та формування навичок самоосвіти та професійного 

самовдосконалення. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої 

освіти повинні 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. 

Компетентності. Згідно з вимогами освітньої програми вивчення дисципліни 

«Рухові та рекреаційні ігри» повинне розвинути у здобувачів вищої освіти такі 

компетентності:  
 Здатність працювати в команді.  

 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.  

 Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у     змаганнях.  

 Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп    

населення.  
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 Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.  

 Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.  

 Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної 

культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.  

 Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і 

спортом.  

 Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.  

 Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної 

культури і спорту.  

 Здатність до безперервного професійного розвитку. 

 Здатність системно планувати, організовувати і проводити урочні та неурочні форми 

занять з дітьми шкільного віку.  

Програмні результати: 

 Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, 

демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.  

 Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти 

фаховою термінологією і професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового 

спілкування.  

 Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне 

мислення.  

 Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег.  

 Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних 

форм організації занять фізичними вправами.  

 Демонструвати готовність до зміцнення особистого і громадського здоров'я шляхом 

використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, 

проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення. 

  Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного 

спорту.  

 Використовувати засвоєні уміння і навички занять популярними видами рухової 

активності оздоровчої спрямованості.  

 Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів 

профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і 

спортом.  

 Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і 

виховання людини.  

 Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною 

культурою і спортом.  

 Системно планувати, організовувати і проводити урочні та неурочні форми занять, 

позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу з дітьми шкільного віку. 

Пререквізити дисципліни: 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.   
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Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих 

знань у процесі вивчення наступних навчальних курсів із проблем фізичного 

виховання: «Спортивні ігри з методикою викладання»; «Теорія і методика 

фізичного виховання»; «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності»; під 

час проходження виробничої (педагогічної) практики у молодшій та середній 

школі. 

 

4. Програма дисципліни 

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. 

Використання ігрового методу на етапах початкового засвоєння рухів. Значення 

ігор з дрібними предметами. Виховне значення рухових ігор. Використання 

рухових ігор для виховання фізичних якостей. Рухова гра як засіб виховання 

дітей в колективі, через колектив. Колективні рухові ігри. Естетичне виховання 

гравців. Провідна роль педагога. Вітчизняні, суспільні діячі, педагоги і вчені 

про рухові ігри. 

Класифікація рухових ігор, їх характеристика. Різнобічна оцінка рухових 

ігор при їх підборі. Класифікація рухових ігор залежно від їх призначення. 

Класифікація рухових ігор залежно від форми організації занять. Класифікація 

рухових ігор залежно від окремих методичних завдань.  

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. Ігри без розподілу колективу на команди: ігри 

без ведучих і ігри з ведучими. Ігри перехідні до командних. Ігри з розподілом 

колективу на команди: ігри без вступу учасників в зіткнення з командою 

суперника і ігри зі вступом учасників в зіткнення з командою суперника. 

Командні ігри без вступу учасників у зіткнення з командою суперника: ігри з 

єдиноборствами за свою команду і ігри з боротьбою за свою команду при 

сполученні єдиноборства, взаємопідтримки і взаємодопомоги товаришів. Ігри з 

участю ведучих залежно від умов боротьби рядових гравців: ігри з 
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єдиноборством проти ведучих і ігри з боротьбою проти ведучих при 

взаємопідтримці і взаємодопомозі товаришів. Зміст ігор за типовими 

рухливими діями, що пов’язані з вирішенням різних завдань. Педагогічна 

майстерність керівника і вибір гри. 

Методика проведення рухових ігор з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Особливості проведення рухових ігор з дітьми дошкільного 

віку. Вимоги до підбору ігор і керівництво ними. Підготовка місця проведення 

гри та інвентарю. Організація граючих. Пояснення змісту і правил гри. Вибір 

ведучих для рухових ігор з дітьми дошкільного віку. Підбиття підсумків гри. 

Дозування навантаження під час гри. Командні і некомандні рухові ігри з 

дітьми дошкільного віку та з дітьми молодшого шкільного віку. Підготовка, 

зміст, правила гри і педагогічне значення ігор для дітей середньої, старшої і 

підготовчої групи. Місце рухових ігор на уроках фізичної культури в молодших 

класах. Особливості проведення рухових ігор з дітьми молодшого шкільного 

віку. Вимоги до підбору ігор і керівництво ними. Підготовка місця проведення 

гри з дітьми 1-4-х класів. Роль сигналів у рухових іграх дітей молодшого 

шкільного віку. Виховне значення рухових ігор. Рухові ігри на уроці фізичної 

культури: в підготовчій, основній і заключній частинах. Урок рухових ігор. Ігри 

на розвиток фізичних якостей. Підготовка, зміст, правила гри і педагогічне 

значення рухових ігор для дітей молодшого шкільного віку, що проводяться під 

час урочної форми занять. 

Методика проведення рухових ігор з дітьми середнього і старшого 

шкільного віку. Місце рухових ігор на уроках фізичної культури в середній і 

старшій вікових групах. Завдання рухових ігор. Особливості проведення 

рухових ігор з дітьми середніх і старших класів. Допоміжний характер рухових 

ігор у старшій віковій групі. Вимоги до підбору ігор і керівництво ними. 

Підготовка місця проведення гри і організація граючих. Самостійна підготовка 

майданчика для гри та інвентарю. Пояснення змісту і правил гри. Вибір 

ведучих. Суддівство в рухових іграх. Підбиття підсумків гри. Дозування 

навантаження під час гри. Рухові ігри на уроці фізичної культури: в основній і 

заключній частинах. Ігри змагального характеру. Командні і некомандні рухові 

ігри з дітьми середнього шкільного віку. Командні ігри і розподіл на команди. 

Ігри малої, середньої і великої рухливості. Ігри на розвиток фізичних якостей. 

Рухові ігри, що використовуються в гімнастиці, легкій атлетиці, баскетболі, 

волейболі, гандболі, футболі. Підготовка, зміст, правила гри і педагогічне 

значення рухових ігор для дітей середнього і старшого шкільного віку, що 

проводяться під час урочної роботи. 
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Методика проведення рухових ігор у позашкільній роботі з дітьми різного 

віку. Особливості організації і методика проведення рухових ігор у 

позашкільній роботі з дітьми різного віку. Підбір ігор. Виховне і оздоровче 

значення рухових ігор, що проводяться під час позашкільної роботи. Рухові 

ігри в таборах відпочинку. Оздоровче значення рухових ігор. Керівництво 

руховими іграми. Рухові ігри на святах, прогулянках, масовках. Підготовка 

місця для проведення занять на місцевості. Проведення ігор з музикальним 

супроводом, ігор-танків, масових ігор з танцями і піснями під час. 

Індивідуальні та групові ігри з довгою і короткою скакалкою, маленькими 

м’ячами, обручами, кільцями, іншими предметами. Ігри-атракціони. 

Комплексні змагання з рухових ігор: “Веселі старти“, “Спортландія”, “Нептун”. 

Використання рухових ігор з метою фізичного розвитку дітей. Форми 

організації: на масових святах, заняттях спортивних секцій. Підготовка, зміст, 

правила гри і педагогічне значення рухових ігор для дітей різних вікових груп, 

що проводяться під час позашкільної роботи. 

Загальні відомості про рекреаційні ігри. Історія розвитку рекреаційних ігор 

в Україні. 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. Підготовка до проведення гри: підготовка місця для 

гри; розмітка майданчика; підготовка інвентарю; вибір способу шикування 

гравців для пояснення гри і місце керівника; шикування гравців для початку 

гри. 

Проведення занять з використанням рекреаційних ігор.  

Дартс. Петанк. Історичний аспект. Обладнання та інвентар. Основи техніки. 

Правила гри в дартс. Ігри в дартс. Петанк – один з різновидів гри в кулі. Петанк 

(м’який) – доступний і простий у застосуванні вид гри. Короткі правила гри 

м’якого петанку. 
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Алтимат (Фризбі). Історичний нарис. Алтимат – найбільш популярна та 

відома гра з літаючим диском. Унікальна філософія ігор з літаючим диском – 

Дух Гри, головна суть якої: результат – Не! понад усе.  Наявність Правила 

чесної гри. Основи техніки. Різновиди ігор у фризбі.  

Корфбол. Історія виникнення гри. Правила і мета гри у корфбол. Основи 

техніки корфболу. Монокорфбол як різновид корфболу.  

Пляжні види: гандбол, футбол, волейбол. Історія розвитку. Змагання. Правила 

гри. Суддівські жести. Міні-футбол 2х2, 3х3. Правила гри.    

Тематика практичних занять 

 Методика проведення рухових ігор для дітей молодшого шкільного віку.  

 Методика проведення рухових ігор для дітей середнього шкільного віку. 

 Методика проведення рухових ігор для дітей старшого шкільного віку. 

 Методика проведення рухових ігор в позаурочний час. 

 Рухові ігри в спортивних гуртках.  

 Комплексні змагання з рухових ігор: “Веселі старти“, “Спортландія”, 

“Нептун”. 

 Основи техніки рекреаційних ігор.  

 Рекреаційні ігри з дрібними предметами.  

 Рекреаційні ігри з м’ячем. 

 Рекреаційні ігри з літаючим диском.  

 Рекреаційні ігри з кулями. 

 Рекреаційні ігри на воді та на піску. 

 Організація та проведення ігрових видів рекреації з дітьми молодшого 

віку. 

 Організація та проведення ігрових видів рекреації з підлітками. 

 Написання самостійної роботи. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Місце рухових ігор у системі 

підготовки вчителів фізичного виховання. Форми організації рухових ігор. 

Оздоровче значення рухових ігор, їх вплив на стан здоров’я. Методи 

проведення рухових ігор під час уроку. 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Класифікація рухових ігор залежно 

від їх призначення. Класифікація рухових ігор залежно від форми організації 

занять. Класифікація рухових ігор залежно від окремих методичних завдань. 



8 

 

Командні і некомандні рухові ігри. Прості і складні рухові ігри. Зміст ігор за 

типовими руховими діями, що пов’язані з вирішенням різних завдань. 

Педагогічна майстерність керівника і вибір гри. 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Особливості проведення рухових 

ігор з дітьми дошкільного віку. Вимоги до підбору ігор і керівництво ними. 

Пояснення змісту і правил гри. Підбиття підсумків гри. Дозування 

навантаження під час гри. Командні і некомандні рухові ігри з дітьми 

дошкільного віку та молодшого шкільного віку. Особливості проведення 

рухових ігор з дітьми молодшого шкільного віку. Вимоги до підбору ігор і 

керівництво ними. Підготовка місця проведення гри з дітьми 1-4-х класів. 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Місце рухових ігор на уроках 

фізичної культури в середній і старшій вікових групах. Завдання рухових ігор. 

Особливості проведення рухових ігор з дітьми середніх і старших класів. 

Самостійна підготовка майданчика для гри та інвентарю. Суддівство в рухових 

іграх. Ігри змагального характеру. Командні і некомандні рухові ігри з дітьми 

середнього шкільного віку. Рухові ігри, що використовуються в гімнастиці, 

легкій атлетиці, баскетболі, волейболі, гандболі, футболі.  

Опрацювання теоретичного матеріалу: Особливості організації і методика 

проведення рухових ігор у позашкільній роботі з дітьми різного віку. Підбір 

ігор. Підготовка, зміст, правила гри і педагогічне значення рухових ігор для 

дітей різних вікових груп, що проводяться під час позашкільної роботи. 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Ігри в будинках дитячої творчості і 

дитячих клубах. Місце гри в режимі спортивного тренування. Ефективність і 

доцільність використання рухових ігор у навчально-тренувальному процесі. 

Гра — допоміжна і додаткова вправа в системі засобів, що використовуються в 

тренувальному процесі. Підбір ігор, їх вплив на засвоєння навичок у різних 

видах спорту.  

Опрацювання теоретичного матеріалу: Особливості інклюзивної освіти у 

фізичному вихованні. 

Опрацювання теоретичного матеріалу: Використання рухливих ігор для 

засвоєння технічної і тактичної підготовки. Роль ігрового методу в спортивних 

іграх. Рухові ігри в заняттях спортивними іграми. Рухові ігри в заняттях легкою 

атлетикою, особливості їх проведення. Рухові ігри в заняттях гімнастикою, їх 

зміст та особливості проведення. Рухові ігри в єдиноборствах. Рухові ігри і 

медична група тих, хто займається. Освітнє значення ігор, що проводяться під 
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час занять з гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, плавання, інших 

видів спорту. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення 

(обладнання). 

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять. 

Мультимедійне обладнання для демонстрації лекцій. Інвентар та устаткування 

необхідне для повноцінного проведення практичних занять з рухових та 

рекреаційних ігор: (фризбі, дротики, різноманітні м’ячі, стійки, фішки, обручі 

та ін.). 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

 Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Вид роботи Сума балів  

 

 

екзамен 

І. Поточна успішність  60 

- Рухові ігри 30 (3х10) 

- Рекреаційні ігри 30 (3х10) 

ІІ. Самостійна робота 20 

ІІІ. Співбесіда  20 

 Всього балів:  За семестр 100 балів 100 балів 

Ваговий коефіцієнт: 0,6 0,4 

 

У проведенні  ігор оцінюється (10 балів): вміння дохідливо і цікаво 

пояснити гру (2б.), вміння вирішити організаційні чинники (визначення 

ведучих, розподіл на команди, визначення помічників та суддів і т.п., 3б.), 

керівництво процесом гри (3б.), закінчення гри (2б.).  За недоліки бали 

знімаються. 

8. Питання до екзамену. 

Історія українських народних ігор. 

Оздоровче значення рухових ігор. 
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Освітнє  значення рухових ігор. 

Виховне значення рухових ігор. 

Обґрунтування і психофізіологічні особливості ігрової діяльності. 

Класифікація рухових ігор. 

Рухові ігри в системі фізичного виховання. 

Організація та методика проведення рухових ігор. 

Характеристика рухових ігор за віковими та анатомо-фізіологічними 

особливостями. 

Зміст, дидактичні і методичні принципи організації та проведення рухових ігор 

для дітей різного віку і стану здоров’я. 

Вплив рухових ігор на процес виховання фізичних якостей. 

Вплив рухових ігор на стан здоров’я дітей та усунення дефектів у стані 

здоров’я за допомогою рухових ігор. 

Значення рухових ігор для виховання професійно-прикладної фізичної 

культури школяра. 

Побудова уроку фізичної культури з використанням рухових ігор. 

Рухові ігри та естафети як засіб реалізації між предметних зв’язків. 

Які суспільні чинники вплинули на виникнення гри в дартс? 

У чому полягають особливості гри в дартс?  

Назвіть устаткування та інвентар, який використовують у дартсі. 

Дайте характеристику основних технічних прийомів у дартсі. 

Назвіть загальні правила гри у дартс. 

Дайте характеристику правилам стандартного турніру в дартс. 

Які особливості техніки безпеки в дартс? 

Назвіть різновиди ігор у дартс та дайте їм коротку характеристику. 

Як і коли виник корфбол? 

Де в Україні найбільш поширений корфбол? 

Дайте характеристику устаткування для гри в корфбол. Назвіть розміри 

майданчика. 

Назвіть кількість і склад гравців однієї команди для гри в корфбол. 
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Охарактеризуйте основні правила гри в корфбол. 

Що забороняється робити під час гри в корфбол? 

Назвіть обов’язки суддів, секретаря та хронометриста для гри в корфбол. 

Які дві групи елементів техніки гри в корфбол ви знаєте? 

Назвіть системи гри в нападі у корфболі. 

Які різновиди корфболу вам знайомі? Дайте коротку характеристику. 

Охарактеризуйте давню і сучасну історію виникнення фризбі. 

Які розміри поля для гри в алтимат фризбі? 

Який диск використовується для гри в алтимат фризбі? Назвіть його основні 

характеристики. 

Назвіть основні правила і принципи гри в алтимат фризбі. 

Охарактеризуйте технічний прийом захоплення диска у грі алтимат фризбі і 

назвіть його види. 

Назвіть різновиди кидків у грі алтимат фризбі. 

Назвіть різновиди ігор у фризбі та дайте їх коротку характеристику. 

Дайте характеристику пляжним видам рекреаційних ігор. 

Назвіть основні правила і принципи гри в пляжний футбол. 

Назвіть основні правила і принципи гри в пляжний волейбол. 

 

9. Політика дисципліни 

Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. Студент, який не 

виконав усі передбачені програмою індивідуальні завдання не може мати 

складеною форму контролю за основним талоном; 

 - академічна доброчесність: списування під час самостійних робіт та 

інших форм контролю заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування (наприклад, за допомогою GoogleForms);  

- політика щодо відвідування: за об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу.  
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10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

а) основні 

1. Андрощук Н. Рухливі ігри у фізичному вихованні школярів. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 144с. 

2. Безверхня Г. В. Рухливі ігри : з методикою викладання : навч. посібник 

/ уклад.: Безверхня Г. В., Семенов А. А., Килимистий М. М., Маслюк Р. В. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 104с. 

3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання 

дітей дошкільного віку: навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 

2004. – 428 с. 

4. Демчишин А.П. та ін. Рухливі та спортивні ігри в школі – К.: Освіта, 

1992.  

5. Євген Приступа. Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: 

методологія, теорія і практика / Євген Приступа, Олег Слімаковський, Микола 

Лук’янченко. – Дрогобич: видання ТОВ «Вимір», 1999. – 449с.  

6. Кругляк О. Рухливі ігри та естафети в школі: посібник для вчителя. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 112 с. 

7. Пасічник В. Рекреаційні ігри: навч. посіб. / Вікторія Пасічник, Валерій 

Мельник. – Львів: ЛДУФК, 2018. – 106 с. 

8. Приступа Є. Українські народні ігри, розваги та забави: методологія, 

теорія і практика / Євген Приступа, Олег Слімаковський, Володимир Левків. – 

Львів: ЛДУФК, 2012. – 432с.  

 9. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів: методичний 

посібник / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, С.О. Механошин, А. Б. Дзюбановсь-

кий. – Тернопіль: Астон, 1997. – 108 с.  

10. Чопик Р. В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні 

матеріали до семінарських занять [для студентів напряму підготовки 6.010201 

«Фізичне виховання»] / Роман Чопик, Ірина Турчик. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с. 

б) додаткові  

11. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей: навч. 

посібник / М. М. Линець. – Львів: Штабар, 1997. – 207 с. 

12. Ламкова О.І. Рухливі ігри та естафети / О.І.Ламкова, С.В. Дорофієва. – 

Х.: Ранок, 2009. 128 с. 

13. Шахматов В.А. Рухливі ігри на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ: 

Методичні рекомендації. – Черкаси, 2007. 50 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

https://mon.gov.ua/ua/ 
https://scu.org.ua/ 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/498 

https://mon.gov.ua/ua/
https://scu.org.ua/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/498
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http://uk.wikipedia.org/ 

http://lvivkorfball.blogspot.com/ 

http://ufdf.org/ua/links/ 

http://petanque.org.ua/ 

http://ufp.com.ua/ 

 

 

Викладач     Роман ПРОЦЬ 

  
 

Схвалено на засіданні кафедри спортивних дисциплін і туризму 

Протокол № 9 від 22 вересня 2021 р.  
 

Зав. кафедри              Галина КОНДРАЦЬКА 
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