
Футбол та методика його викладання 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

шостий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 

лекції – 16, практичні – 30. 

Лектор: доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму Веселовський А.П. 

Практичні заняття: доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму Веселовський А.П. 

Результати навчання: 

 знати: історію, сучасне становище та перспективи розвитку футболу; техніку безпеки під 

час проведення занять та змагань з футболу; методику навчання технічним елементам у футболі; 

методику навчання тактичним діям у футболі; системи змагань в футболі; особливості розвитку 

фізичних якостей у футболі. 

вміти: а) загальна компетентність: розуміти значення та зміст обраної професії; уміти 

формулювати проблему, яка розглядається, володіти культурою мислення, здатністю до 

узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

бути готовим до співпраці з колегами, роботі в колективі; прагнути до саморозвитку, 

підвищенню кваліфікації та майстерності; орієнтуватися у виборі методів та засобів для 

ефективного проведення заняття з футболу; 

б) компетентність, що відповідає предмету: володіти техніко-тактичною майстерністю; 

технічно вірно виконувати елементи гри футболу в тренувальних та змагальних умовах; 

опанувати необхідні уміння та навички виконання футбольних вправ; проводити будь-яку 

частину уроку та заняття в цілому згідно з програмою; організовувати та проводити змагання з 

футболу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне, zoom, класрум. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- анатомія людини, гімнастика та методика її викладання, легка атлетика та методика її 

викладання, підвищення спортивної майстерності, спортивні ігри з методикою їх викладання. 

Зміст навчального модуля: 

Загальні питання футболу. Визначення спортивних ігор. Місце футболу 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 футболю Історія 

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

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

проведення навчальної та тренувальної роботи зі футболу 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 футболі. 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 футболу. Методика початкового навчання техніці футболу. 

Методика початкового навчання техніці переміщень. Способи переміщень гравців у захисті та 

нападі: Опрацювання переміщень у протиборствах. Технічна підготовка у футболі. Вивчення 

техніки та технічне виконання прийомів у спортивних іграх з футболу. Методика початкового 

навчання тактиці футболу. Класифікація, термінологія тактики гри. Індивідуальні, групові та 

командні дії. Методика навчання й удосконалення. Тактична підготовка у футболі. 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 футболі. Правила гри, організація та 

методика суддівства змагань з футболу. Майданчики для гри, у футболу. Учасники. Правила гри. 

Покарання. Жести та обов’язки суддів. Ведення протоколу гри. Організація та проведення 

змагань з футболу. Методика проведення занять у футболі. 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 з футболу 

Методика контролю техніки виконання основних ігрових прийомів. Експертна оцінка 

оволодіння спеціальними вміннями та навичками. Виконання тестових вправ. Основи 

викладацької діяльності з футболу. 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. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://uk.wikipedia.org/ 

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

http://www. basket.com.ua 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання групових самостійних робіт, методика 

суддівства, колоквіум, 

- поточний контроль: нормативи технічної підготовки, виконання групових самостійних робіт, 

методика суддівства. 

- підсумковий контроль: семестровий контроль (контрольна робота, співбесіда,) 

- залік, екзамен. 

Мова навчання: українська 
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