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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою
викладання»
підготовки

складена

відповідно

до

освітньо-професійної

програми

бакалавра напряму «здоров’я людини, фізичне виховання,

спорт».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання теорії
спортивних ігор, методика навчання і тренування в спортивних іграх,
формування

професійно–педагогічних

навиків

та

умінь,

необхідних

майбутньому вчителю.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Спортивні ігри з методикою
викладання» має тісні зв’язки з такими дисциплінами як теорія та методика
фізичного виховання, спортивна фізіологія, спортивні споруди та тренажери,
спортивна психологія, управління та організація спортивно-масової роботи,
олімпійський спорт та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
Змістовий модуль I. Гандбол(історія, техніка,тактика, методика
навчання)
Змістовий модуль ІI. Теніс, настільний теніс (історія,
техніка,тактика, методика навчання)
Змістовий модуль ІІІ. Організація та проведення занять та змагань
з спортивних ігор в школі
1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою
викладання» є – набуття студентами теоретичних знань та практичних
навичок для організації та проведення різноманітних форм навчальнотренувального процесу та вмінь організатора секційної роботи з спортивних
ігор (баскетбол, гандбол, футбол, волейбол, настільний теніс, теніс).
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Спортивні ігри з
методикою викладання» полягають у наданні студентам базових знань з
основ техніки, тактики спортивних ігор, особливостям методики проведення
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уроків з фізичної культури, навчально-тренувальних занять з спортивних ігор
з дітьми різного шкільного віку.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні знати :
1. Історію виникнення та розвитку спортивних ігор (баскетбол, волейбол,
футбол, настільний теніс, теніс, гандбол).
2. Техніку основних ігрових прийомів спортивних ігор ( баскетбол,
волейбол, гандбол, футбол, настільний теніс, теніс).
3. Тактику ігор.
4. Методику навчання основних ігрових прийомів техніки і тактики ігор.
5. Правила, організацію та проведення змагань.
вміти :
1.
2.
3.
4.

Скласти конспект заняття з спортивних ігор та провести його.
Організувати та провести змагання з спортивних ігор.
Організувати роботу спортивного клубу з цих видів спортивних ігор.
Зробити аналіз проведеного заняття.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться

108 годин / 3

кредитів ECTS.
2.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Гандбол(історія, техніка,тактика, методика
навчання)

Тема 1 Історія виникнення, еволюція розвитку та сучасний стан
гандболу в Україні та у світі. Зародження та розвиток гандболу у світі, в
Україні. Зародження й перспективи розвитку пляжного гандболу. Етапи
розвитку гандболу. Розвиток гандболу як олімпійського виду спорту.
Тема 2. Техніка та методика навчання основним технічним прийомам
гри в гандбол. Класифікація прийомів техніки гри в нападі та ахисті.
Аналіз основних прийомів техніки гри. Методика та засоби навчання
основних прийомів техніки гри.
.

Тема 3. Тактика гри та методика навчання основних тактичних дій гри
в гандбол. Основи спортивної тактики. Основні поняття: стратегія, тактика.
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Індивідуальні, групові, командні, тактичні дії в нападі.Індивідуальні, групові,
командні, тактичні дії в захисті. Методика навчання прийомів тактики гри в
гандбол (методи та засоби).
Тема 4. Правила гри та методика суддійства.
Міжнародні правила гри. Методика суддівства.

Еволюція правил гри.

Тема 5. Організація та проведення змагань з гандболу. Значення змагань.
Види і характеристика змагань. Документи, необхідні для проведення
змагань. Склад суддівської бригади для проведення змагань. Обов'язки
суддів.
Змістовий модуль ІI. Теніс, настільний теніс (історія,
техніка,тактика, методика навчання)
Тема 6. Історія розвитку та правила змагань з настільного тенісу.
Техніка гри в настільний теніс. Зародження та розвиток гри. Види та
характер змагань. Учасники гри. Місце змагань, обладнання, інвентар.
Правила гри. Основні техніко - тактичні прийоми гри в настільний теніс:
стійка, переміщення, удари по м’ячу, подачі.
Тема 7. Історія розвитку та правила змагань з тенісу. Техніка гри в
теніс. Зародження та розвиток гри. Види та характер змагань. Учасники гри.
Місце змагань, обладнання та інвентар. Правила гри. Основні технічні
прийоми гри в теніс: стійка, переміщення, удари по м’ячу, подачі.
Змістовий модуль ІІІ. Організація та проведення занять та
змагань з спортивних ігор в школі
Тема 8.

Основи навчання техніці, тактиці, ігровій та змагальній

діяльності в спортивних іграх в школі. Основи теорії навчання навичкам
гри. Чинники, що обумовлюють успішність навчання техніко-тактичним
діям. Структура навчання навичкам гри і розвитку фізичних якостей.
Формування спеціальних знань в процесі навчання спортивним іграм.
Тема 9. Зміст, форми організації і методика проведення занять з
спортивних ігор в школі. Урок – основна форма організації занять. Методи
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організації учнів на уроці. Особливості проведення занять з спортивних ігор
із школярами різного віку. Організація, зміст і методика секційних занять.
Тема 10. Змагальна діяльність у спортивних іграх і системи змагань.
Структура змагальної діяльності. Фактори, що

визначають ефективність

змагальної діяльності. Управління змагальною діяльністю та принципи
побудови і проведення змагань. Способи проведення змагань по спортивним
іграм.
Тема

11.

спортивних

Планування
ігор.

та

облік навчально-спортивної

Планування

спортивного

тренування.

роботи

з

Побудова

тренувального процесу в річному циклі. Побудова тренування в мікроциклах,
Комплексний контроль (контроль змагальної, тренеровочної діяльності;
змістта організація етапного, текущого, оперативного контролю).
Тема12. Сучасний стан розвитку спортивних ігор та аналіз результатів
останніх Чемпіонатів України, Європи, Світу.
Тема 13. Організація відбору дітей у спортивні

секції для занять

спортивними іграми. Етап початкової підготовки, відбір і орієнтація. Етапи
попередньої та спезалінованої базової підготовки, відбір і орієнтація.
Тема 14. Аналіз застосування засобів відновлення працездатності у
процесі тренувальних занять

і змагань

з спортивних ігор. Засоби

відновлення й стимуляція працездатності. Управління працездатності і
відновлюваними процесами.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання
1) поточний контроль (поточне опитування на лекціях,

лабораторних

заняттях, здача контрольних нормативів);
2) періодичний контроль або проміжний контроль в кінці тематичного
блоку (модульна контрольна робота у вигляді тестових завдань);
3) підсумковий контроль (проводиться в кінці вивчення курсу у формі
екзамену).
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