
Спортивні ігри з методикоювикладання 

Типдисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

перший,другий,третій, четвертий, п’ятий, шостий. 

Обсягдисципліни:загальнакількістьгодин– 480(кредитівЄКТС–16),аудиторнігодини:лекції–

70,практичні–150. 

Лектор:доценткафедриспортивнихдисциплін ітуризмуВеселовський  А.П. 

Практичнізаняття:доценткафедриспортивнихдисциплін ітуризмуВеселовськийА.П. 

Результатинавчання: 

- Знати історію, сучасне становищета перспективи розвиткуволейболу,баскетболу,  

гандболу, настільного тенісу,бадмінтону; 

- Знати термінологічні основи базових рухів у волейболі, баскетболі,гандболі. 

настільномутенісі,бадмінтоні; 

- знатитехнікубезпекипідчаспроведеннязанятьтазмаганьзспортивнихігор; 

- методикунавчаннятехнічнимелементамвволейболі,баскетболі,гандболі, настільному 

тенісі,бадмінтоні; 

- вмітискластикомплексвправ,дотримуючисьосновнихвимогтаправилщодоскладаннякомпле

ксувправ; 

- вмітипроаналізуватипопереднізнаннязметоюїхвикористанняпідчаспроведеннякомплексів

вправ; 

- знати методику навчання тактичним діям в волейболі, баскетболі, гандболі, 

настільномутенісі,бадмінтоні; 

- знатисистемизмаганьвволейболі,баскетболі,гандболі, 

настільномутенісі,бадмінтонітаметодикусуддівства; 

- знатиособливостірозвиткуфізичнихякостейуспортивнихіграх. 

Спосібнавчання(аудиторне,дистанційненавчання): 

аудиторне, zoom, класрум. 

Необхідні обов’язковіпопереднітасупутнідисципліни: 

- анатоміялюдини, 

- гімнастикатаметодика їївикладання, 

- легкаатлетикатаметодикаїївикладання, 

- підвищенняспортивноїмайстерності. 

Змістнавчальногомодуля: 

Загальні питання спортивних ігор з баскетболу. Визначення спортивних ігор. 

Місце спортивних ігор в системі фізичного виховання школярів. Засоби навчання 

спортивних ігор. Основні методи та принципи навчання спортивним іграм. Структура 

навчання ігрового прийому. Виникнення та етапи розвитку гри у світі. Історія розвитку, 

сучасний стан і тенденції розвитку у спортивних іграх з баскетболу. Історія виникнення 

та розвитку спортивних ігор з баскетболу. Здобутки Українських спортсменів з баскетболу. 

Спортивні ігри в системі освітніх шкільних і позашкільних закладів.Організація і 

проведення навчальної та тренувальної роботи зі спортивних ігор в загальноосвітній та 

спортивній школі. Загальні та спеціальні засоби підготовки. Тестування і відбір дітей для 

секційних занять. Комплектування, підготовка, управління командою під час 

змагань.Загальні поняття про фізичну підготовку у спортивних іграх з баскетболу. 

Методи та засоби, що застосовують для виховання рухових якостей. Методика розвитку 

загальної і спеціальної витривалості швидкісно-силових якостей, спритності, гнучкості, 

координаційних здібностей гравців. Методика проведення занять з розвитку якостей 

загальної фізичної підготовки. Особливості розвитку спеціальної фізичної підготовки у 

спортивних іграх з баскетболу.Методика початкового навчання техніці спортивних ігор з 

баскетболу. Методика початкового навчання техніці переміщень. Способи переміщень 

гравців у захисті та нападі: стійки, ходьба, біг, зупинки, стрибки, повороти, падіння. Зміна 

переміщень. Опрацювання переміщень у протиборствах.Технічна підготовка у спортивних 



іграх з баскетболу. Вивчення техніки та технічне виконання прийомів у спортивних іграх з 

баскетболу.Методика початкового навчання тактиці спортивних ігор баскетболу. 

Класифікація, термінологія тактики гри. Індивідуальні, групові та командні дії в нападі та 

захисті. Методика навчання й удосконалення. Тактична підготовка у спортивних іграх з 

баскетболу. Методика навчання і вдосконалення техніко тактичних прийомів. Тактика як 

ведення гри, класифікація тактики гри, функції гравців. Тактичні взаємодії у нападі 

(індивідуальні, групові, командні) Тактичні взаємодії у захисті (індивідуальні, групові, 

командні). Методика навчання та послідовність вивчення і вдосконалення тактичних дій у 

спортивних іграх з баскетболу.Правила гри, організація та методика суддівства змагань 

у спортивних іграх з баскетболу.Майданчики для гри, у спортивних іграх з баскетболу. 

Учасники ігор у спортивних іграх з (баскетболу). Правила гри. Покарання. Жести та 

обов’язки суддів. Ведення протоколу гри. Організація та проведення змагань у спортивних 

іграх з (баскетболу).Методика проведення занять у спортивних іграх з баскетболу. 

Загальні основи методики навчання і вдосконалення Методи, засоби і форми організації 

навчального процесу Педагогічний контроль. Особливості проведення занять.Контроль і 

оцінка спеціальних умінь і навичок студентів зі спортивних ігор з баскетболу. Методика 

контролю техніки виконання основних ігрових прийомів. Експертна оцінка оволодіння 

спеціальними вміннями та навичками. Виконання тестових вправ.Основи викладацької 

діяльності з баскетболу. Проведення окремих частин уроку за завданням викладача. 

Самостійний підбір вправ для вирішення поставлених завдань на занятті. Складати 

конспекти і самостійно проводити заняття у спортивних іграх з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей школярів різних вікових груп. 

Рекомендованалітература: 

1. БудинкевичС.Н.Теоріяіметодикавикладанняволейболу/C.Н.Будинкевич/Дрогобич:

Редакційно–видавничийвідділДДПУіменіІванаФранка,2010.–90c 

2. БудинкевичС.Н.Спортивніігризметодикоюнавчання(волейбол):методичнірекоменд

аціїдопроведенняпрактичнихзанятьзволейболу[дляфахівців Ор Бакалавр» напрямку 

підготовки6.010201 «Фізичне виховання»] /–Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка , 2014. –74 с 

3. Веселовський А.П. Спортивні ігри з методикою навчання/– Дрогобич:Редакційно – 

видавничийвідділДДПУіменіІвана Франка ,2008.– 216с. 

4. Веселовський А.П., Самойлик С.В., Будинкевич С.Н., Максим’як 

В.М.Теоріяіметодикавикладанняспортивнихігор.Методичнірекомендаціїдопроведення 

самостійних занять з дисципліни (для студентів ОКР 

«Бакалавр»спеціальностей6.010201«Фізичневиховання»,6.010203«Здоров’ялюдини»факульте

ту фізичного виховання/– Дрогобич: Редакційно – видавничий 

відділДДПУіменіІванаФранка,2010.–64с. 

5. Самойлик С.В. Теорія та методика викладання баскетболу: 

методичнівказівкидопрактичнихзанять[дляфахівцівОКР«Бакалавр»напрямкупідготовки6.010

201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»]/ С.В.Самойлик–

Дрогобич:Редакційно–видавничийвідділДДПУіменіІванаФранка,2012.–7112с 

Формитаметодинавчання: 

лекції,практичнізаняття,самостійнаробота,виконаннягруповихсамостійнихробіт,методикасуд

дівства,колоквіум, 

- поточнийконтроль:нормативитехнічноїпідготовки,виконаннягруповихсамостійнихробіт,м

етодикасуддівства. 

- підсумковийконтроль:семестровийконтроль(контрольнаробота,співбесіда,) 

- залік,екзамен. 

Мованавчання:українська 

 


	Спортивні ігри з методикоювикладання
	Типдисципліни:
	Семестр:
	Спосібнавчання(аудиторне,дистанційненавчання):
	Необхідні обов’язковіпопереднітасупутнідисципліни:
	Змістнавчальногомодуля:
	Рекомендованалітература:
	Формитаметодинавчання:

