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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  

Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітня програма – 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Загальний обсяг дисципліни – (240 кредитів)) 

Статус дисципліни – обов’язкова   

Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  

Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 

Курс – 1-3; семестр – 1-6; вид підсумкового контролю – залік, екзамен 

Мова навчання – українська 

Види занять: практичні заняття  

Методи навчання: словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://classroom.google.com/c/MTUwMDA0NDIwMTQy?cjc=reaachf 
Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 

І ІІ 4/120 44 14  30  74  +  

ІІ ІІІ 3/90 44 14  30  46  +  

ІІ ІV 3/90 44 14  30  46  +  

ІІІ V 3/90 44 14  30  46  +  

ІІІ VІ 3/90 44 14  30  46   + 
 

2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Веселовський Анатолій Петрович 

E-mail: (anton_veselovskiy@ukr.net) 

Тел.:  0679339686 

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 майбутнього фахівця, розширення, поглиблення теоретичних 

знань та формування навичок самоосвіти й професійного самовдосконалення. 

У результаті вивчення дисципліни «Спортивні ігри та методика їх викладання» студент повинен оволодіти 

такими компетентностями:  

Загальні компетентності: 

− здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички при вирішенні 

соціальних і професійних завдань; 

− здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; 

https://classroom.google.com/c/MTUwMDA0NDIwMTQy?cjc=reaachf


− здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових складних ідей на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів; 

− здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних взаємовідносин 

під час виконання професійних завдань. 

Фахові компетентності: 

− уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної 

діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; 

− здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що приводять до отримання нових 

знань у професійній галузі, впроваджувати й адаптувати наукові знання у процес професійної діяльності; 

здатність до генерування ідей та досягнення наукових цілей; 

− здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які знаходяться у відкритому доступі 

науково-метричних баз та використовувати іноземний досвід практичного вирішення актуальних і 

нестандартних проблем у сфері фізичного виховання і спорту. 

Програмні результати навчання: 

− здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; 

− здатність використовувати набуті знання, вміння та навички у своїй професійній діяльності. 

Пререквізити дисципліни. Навчальна дисципліна «Спортивні ігри та методика викладання» надає 

можливості і переваги котрі пов’язані з попереднім вивченням шкільного курсу з фізичного виховання та основ 

здоров’я, секційних занять з різних видів спорту.  

Постреквізити. Знання, уміння та навички з дисципліни можуть використовуватися при вивченні 

спортивно-педагогічних дисциплін та дисциплін медико-біологічного та професійного циклу. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

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. 

Тематика практичних занять у баскетболі 

1. Вивчення стойок та переміщення у баскетболі, розвиток СФП швидкості, спритності, координації 

2. Вдосконалення переміщення, розвиток СФП швидкісно-силових якостей, витривалості, гнучкості 

3. Ознайомлення та навчання техніки володіння м’ячом в баскетболі. Ловіння м’яча після відскоку від 

підлоги.  

4. Ознайомлення та вивчення виконання передач м’яча двома руками від грудей на місці та в русі. 

Естафети для удосконалення техніки виконання вивчених елементів. 

5. Ознайомлення та вивчення виконання передачі м’яча однією рукою від плеча на місці та в русі. 

Закріплення виконання передачі м’яча двома руками від грудей. 

6. Ознайомлення та вивчення техніки ведення м’яча на місці. Рухливі ігри для удосконалення техніки 

передач м’яча. 

7. Ознайомлення та вивчення техніки ведення м’яча в русі. Естафети для удосконалення техніки 

виконання вивчених елементів. 

8. Ознайомлення та вивчення техніки вибивання, перехоплення м’яча. Рухливі ігри для удосконалення 

техніки передач м’яча.  

9. Ознайомлення та вивчення техніки виконання подвійного кроку, зупинок після звичайного бігу без 

м’яча. Удосконалення техніки ведення м’яча. 

10. Ознайомлення та вивчення техніки кидку м’яча в кошик в русі (після подвійного кроку). Навчально-

тренувальна гра. 

11. Ознайомлення та вивчення техніки кидка м’яча в кошик однією рукою з місця в стрибку. Навчально-

тренувальна гра. 

12. Ознайомлення та вивчення техніки виконання штрафних кидків. Навчально-тренувальна гра з 

додатковим завданням. 

13. Закріплення та удосконалення кидків м’яча в кошик. Рухливі ігри та естафети. 

14. Ознайомлення з індивідуальними, груповими та командними тактичними взаємодіями в нападі у 

баскетболі. 

15. Ознайомлення з індивідуальними, груповими та командними тактичними взаємодіями в захисті у 

баскетболі. 

16. Удосконалення тактики володіння м’ячом в нападі в баскетболі. Навчальна гра з додатковим 

завданням. 

17. Споруди, обладнання, правила та жести суддів у баскетболі. 

18. Методика суддівства. Ведення протоколу. 

19. Вдосконалення виконання техніко-тактичних дій в навчально-тренувальних іграх, методика 

суддівства. 

20. Методика проведення занять з баскетболу.  

21. Підготувати та провести комплекс вправ на запропоновані теми. 

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

Лекції – ауд. 12, корпус 11, вул. Івана Франка, 24 

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, спортивний зал ДЮСШ вул. 

Сахарова 2.а. 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. ауд. 12  (корпус 11,  вул. Івана Франка, 24)  

7. Система оцінювання 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Розподіл балів між видами навчальної роботи баскетбол 

Види навчальної роботи 

Сума 

Поточний контроль 

Виконання практичних 

нормативів 

Виконання 

групових 

самостійних 

робіт 

Методика 

суддівства 

Співбесіда з 

лектором 
1 2 3 4 

10 10 10 10 30 10 20 100 

Практичні нормативи 

(4х10) 

10 балів 

 

9; 8 

балів 

7; 6; 5 

балів 

4; 3; 2  

бали 

1 бал 



1. Штрафні кидки (10 спроб) 10 9; 8 7;6;5; 4;3;2 1 

2. Передачі м’яча на 

місці в ціль (20 спроб) 

16 

і більше 

15; 14 13; 12; 11 10; 9; 8 7 

3. Ведення м’яча з 

кидком в кошик (4 

майданчика) 

(чол.) 28,0с 

і менше 

жін.) 30,0с 

і менше 

29,0; 30,0 

 

31,0; 32,0 

31,0; 32,0 

33,0 

34,0 35,0 

34,0;35,0

; 

36,0;37,0

; 

38,0 

37,0с 

 

39,0с 

4. Кидки м’яча в кошик 

з місця в стрибку 

(10спроб) 

10 9; 8 7; 6; 5 4; 3; 2 1 

Виконання групових самостійних робіт (проведення частин заняття) – 30б: 

- проведення частин заняття з фізичної підготовки – 10б; 

- проведення частин заняття з технічної підготовки – 10б. 

- методика проведення частин з тактичної підготовки – 10б 

Методика суддівства – 10б: 

- жестикуляція, знання правил гри; 

Співбесіда з лектором – 20б:  

- загальні поняття про фізичну підготовку у спортивних іграх – 5б; 

- методика початкового навчання техніці спортивних ігор- 10б; 

- тактична підготовка у спортивних іграх – 5б 
Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться наприкінці семестру. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову 

семестрову оцінку. 

Залік, за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

А (90 – 100) – (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) – студент виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; добре знає значення і місце спортивних ігор у системі фізичного 

виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття; методику навчання 

техніки та тактики у спортивних іграх; вміє складати комплекси вправ для проведення частин заняття з 

спортивних ігор;  підбирати інвентар та обладнання для занять з спортивних ігор; оцінювати стан здоров’я, 

фізичну та функціональну підготовленість; надавати першу допомогу; складати комплекси вправ для занять з 

певними групами населення; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час 

проведення комплексів вправ; володіє методами та засобами для організації та проведення занять з спортивних 

ігор; виконав усі види навчальної роботи.  

В (82 – 89) – (вище середнього рівня з кількома помилками) – студент виявив глибокі знання навчального 

матеріалу, повно відтворює програмний матеріал з спортивних ігор, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; добре знає 

значення і місце спортивних ігор у системі фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл 

засобів в різних частинах заняття з спортивних ігор; методику навчання техніки та тактики спортивних ігор; 

вміє складати комплекси вправ для проведення  частин заняття з спортивних ігор підбирати інвентар та 

обладнання для занять з спортивних ігор; оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну підготовленість; 

надавати першу допомогу; проте потребує незначної підтримки для впевненості у власному виборі методів 

організації; уміє визначати мету і завдання заняття; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх 

використання під час проведення частин заняття з спортивних ігор, але є неточності у доборі вправ для 

виконання завдань певного заняття; володіє методами обробки експериментальних даних; виконав усі види 

навчальної роботи. 

С (75 – 81) – (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) – студент виявив міцні 

знання навчального матеріалу, відтворює програмний матеріал з спортивних ігор, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; добре знає значення і місце спортивних ігор у системі 

фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з 

спортивних ігор; допускає певні неточності в методиці навчання техніки та тактики у спортивних іграх та 

складанні комплексів вправ для проведення занять з спортивних ігор; уміє визначати мету і завдання заняття; 

здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час організації заняття; здатний скласти 

комплекси вправ, що містять неістотні неточності; володіє методами організації занять з спортивних ігор, проте 

допускає певні неточності під час їх застосування; уміє підводити підсумки проведених занять; виконав усі види 

навчальної роботи. 

D (67 – 74) – (непогано, але зі значною кількістю недоліків) – студент виявив недостатньо міцні знання 



навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, 

що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не достатньо знає значення і місце 

спортивних ігор у системі фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних 

частинах заняття з спортивних ігор; не достатньо орієнтується в методиці навчання техніки та тактики 

спортивних ігор; складанні комплексів вправ для проведення заняття з спортивних ігор; в оцінюванні стану 

здоров’я, фізичної та функціональної підготовленості; в організації та проведенні частин заняття, допускає 

неістотні неточності; уміє визначати мету і завдання заняття; не завжди використовує попередні знання під час 

організації частин заняття; не завжди дотримується вимог та правил щодо їх складання комплексів вправ, 

допускає певні неточності; не достатньо володіє методами  та засобами організації та проведення заняття з 

спортивних ігор, допускаючи при цьому певні неточності; за сторонньої допомоги здатен підводити підсумки; 

виконав усі види навчальної роботи. 

E (60 – 66) – (виконання задовольняє мінімальним критеріям) – студент виявив слабкі знання навчального 

матеріалу з спортивних ігор, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що 

містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо знає значення і місце 

спортивних ігор у системі фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних 

частинах заняття з спортивних ігор; методику навчання техніки та тактики спортивних ігор; вміє складати 

комплекси вправ для проведення заняття з спортивних ігор; слабо орієнтується в питаннях організації та 

проведення занять, допускає суттєві неточності; він з труднощами складає комплекси для занять з певними 

групами населення; слабо здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час проведення 

комплексів вправ; слабо володіє методами та засобами для організації та проведення занять з спортивних ігор; 

допускаючи при цьому певні неточності; за сторонньої допомоги здатен підводити підсумки; виконав більшість із 

запропонованих видів навчальної роботи. 

FX (35 – 59) – (з можливістю повторного складання) – студент виявив незнання значної частини 

навчального матеріалу з спортивних ігор, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє застосувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не спирається на матеріали, що містяться в основних 

і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не знає значення і місце спортивних ігор у системі 

фізичного виховання; характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах заняття з 

спортивних ігор; не володіє методикою навчання техніки та тактики у спортивних іграх; не вміє підбирати 

інвентар та обладнання для занять з спортивних ігор; оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну 

підготовленість; надавати першу допомогу; не здатен складати комплекси вправ; не достатньо володіє методами 

та засобами організації та проведення заняття з спортивних ігор, допускаючи при цьому певні неточності; не 

виконав усіх видів навчальної роботи. 

F (0 – 34) − студент у цілому поверхово знає лише окремі фрагменти навчального матеріалу, 

здебільшого дає неправильні відповіді на поставлені питання, фрагментарно володіє програмним 

матеріалом, слабо орієнтується в організації заняття з спортивних ігор та можливості його проведення; 

не виконав усіх видів навчальної роботи. 

8. Перелік питань для проведення підсумкового оцінювання знань (залік) 

2. Дайте характеристику основам гри в баскетбол (розмітка майданчика, тривалість гри, кількість 

гравців та ін.) 

3. Розкрити коротко історію виникнення гри в баскетбол? 

4. Для кого була створена гра в баскетбол? 

5. Скільки етапів розвитку в баскетболі розрізняють, що відбувалось на кожному етапі створення ? 

6. Троє людей сприяли включенню баскетболу до Олімпійських ігор. Назвіть цим засновників. 

7. З якого року розпочались змагання серед жінок в Європі? 

8. Скільки команд взяло участь в першому жіночому чемпіонаті Європи? 

9. Які різновидності баскетболу визнаєте? 

10. Що означає правило 8 сек.? 

11. Що означає правило 3 сек.? 

12. Що означає правило 5 сек.? 

13. Що означає правило 24 сек.? 

14. Скільки суддів обслуговує зустріч команд. Назвіть обов’язки цих суддів. 

15. Скільки триває гра в баскетбол? 

16. Скільки можна зробити замін в одній зустрічі? 

17. Розміри баскетбольного майданчика? 

18. Де, в якому місті України вперше почали культивувати баскетбол? 

19. Назвіть відомі команди України з баскетболу, учасників суперліги. Чи є команди у вашому регіоні, 

що виступають на високому професійному рівні? (Чемпіонат України) 

20. Дайте класифікацію кидків в баскетболі? 

21. Розкрийте класифікацію техніки гри. 

22. Як класифікуються індивідуальні дії в нападі? 



23. Як класифікуються групові дії в баскетболі? 

24. Як класифікуються командні дії в баскетболі? 

25. Що таке персональний захист в баскетболі? 

26. Які пункти включає в себе положення про змагання. 

27. Назвіть системи розіграшів в баскетболі? 

28. Навіщо використовують формулу колової системи? 

29. Які системи складання розкладу ігор за коловою системою? 

30. Як виглядає формула для системи вибування? 

31. Скласти розклад для 7 команд за коловою системою з чергуванням майданчика? 

32. Скласти розклад для 5 команд за коловою системою з чергуванням майданчика? 

33. Скласти розклад для 7 команд за системою вибування? 

34. Скласти розклад для 9 команд за системою вибування? 

35. Скласти розклад для 11 команд за системою вибування? 

36. Скласти розклад для 7 команд за коловою системою без чергування майданчика? 

9. Політика дисципліни 

Політика щодо де лайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності балів). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час он-лайн тестування). 
Політика щодо відвідування: 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання; 

- студент повинен бути присутнім на практичному занятті в охайній спортивній формі, що 

відповідає температурному режиму проведення занять; 

- у разі тимчасового звільнення від фізичної роботи на занятті, студент також повинен бути 

присутнім у спортивному костюмі та спортивному змінному взутті; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, участь у змаганнях та навчально-

тренувальних зборах) теоретичне навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу; 

контрольні вправи і нормативи перескладаються у залі спортивних ігор (спортивному майданчику) за 

попередньою домовленістю із керівником курсу. Студент повинен неухильно дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку − навчального закладу, інших видів політики, передбаченої нормативними 

документами, що регулюють навчальний процес у ВНЗ. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Будинкевич С.Н. Теорія і методика викладання волейболу/ C.Н. Будинкевич/ Дрогобич: Редакційно – 

видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 90c  

2. Будинкевич С.Н. Спортивні ігри з методикою навчання (волейбол): методичні рекомендації до 

проведення практичних занять з волейболу [для фахівців Ор Бакалавр» напрямку підготовки  6.010201 «Фізичне 

виховання»] /– Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка , 2014. – 74с 

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

ДДПУ імені Івана Франка , 2008. – 216 с. 

4. Веселовський А.П., Р. О. Проць, І. П. Ільчишин. Навчальний посібник: Ігри та вправи для навчання 

техніки, тактики, фізичної та психологічної підготовки / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 160 с. 

5. Веселовський А.П., Самойлик С.В., Будинкевич С.Н., Максим’як В.М. Теорія і методика викладання 

спортивних ігор. Методичні рекомендації до проведення самостійних занять з дисципліни (для студентів ОКР 

«Бакалавр» спеціальностей 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини» факультету фізичного 

виховання/– Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка , 2010. – 64 с. 

6. Самойлик С.В. Теорія та методика викладання баскетболу: методичні вказівки до практичних занять 

[для фахівців ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки  6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я 

людини»]/ С.В. Самойлик – Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 

7112 с. 

 

Додаткова література: 

7. Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса / Барчукова Г. В., Богушас В. М., Матыцин О. 

В. – М. : Академия, 2006. – 528 с. 

8. Беляев А. В. Волейбол на уроке физической культуры/ А. В. Беляев– 2-е узд/ – М. : Физкльтура и спорт, 



2005. – 144 с., (Серия «Физичесая культура в школе») 

9. Беляев А. В. Волейбол: теорія и методика тренировки /А.В. Беляев, Л.В. Булынина – М. : Фізкультура и 

спорт, 2007 – 184 с. 

10.  Бібер В. Методика суддівства/ В.Бібер, А. Батюк, В. Подкопаєв, В. Фульштейн – Тернопіль: Київ, 

2002. –154 с. 

11. Кривопальцев В. Я. Бадмінтон для всіх / Кривопальцев В. Я. – Київ, 1985. - 64 с. 

12. Марусін В.Ю. Настільний теніс для всіх / Марусін В.Ю. – Київ: Здоров’я, 1991. – 112 с. 

13. Піменов М. П. Волейбол. Спеціальні вправи / М. П. Піменов – Івано-Франківськ: “Лілея – НВ”, 2000. – 

295 с.  

14. Поплавський Л.Ю. Баскетбол / Л.Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 445 с. 

15. Смирнов Ю. Н. Бадминтон: [учебник для институтов физической культуры] / Ю. Н. Смирнов. – М. : 

Физкультура и спорт, 1990. – 159 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://uk.wikipedia.org/ 

http://www.basketbolist.org.ua/history.htm 

http://www. basket.com.ua 

http://www.ukrbasket.net 

http://www.basketball.ucoz.net. 
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