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Мета дисципліни 
 Дисципліна спрямована на формування визначених 
освітньо-професійною програмою загальних та фахових 
компетентностей,  здатності застосовувати знання про мету, 
завдання, принципи, засоби та методи навчання технічним 
прийомам спортивних ігор (баскетбол, волейбол, гандбол, 
регбі), необхідних для самостійної тренерської діяльності, 
педагогічної і організаційної роботи у різних сферах фізичної 
культури і спорту, та туризму. 

 



ознайомлення 
студентів зі 

змістом 
спортивних ігор, їх 

розвитком, 
основними 

положеннями 
офіційних правил 

оволодіння 
технікою 

прийомів і 
тактикою 

ведення гри 

формування знань, 
вмінь та навичок для 

ефективного 
проведення 

тренувальних занять 
зі спортсменами та 

організації 
оздоровчо-

рекреаційної рухової 
активності різних 
груп населення 

використання 
у практичній 

діяльності 
методів 

навчання 
технічних 
прийомів 

спортивних 
ігор 

4 1 3 2 

Завдання дисципліни  
«Практикум зі спортивних ігор» 



Види 
спорту 

Баскетбол  Волейбол 

Регбі 

Гандбол 

Гандбол 



Вивчення дисципліни  
«Практикум зі спортивних ігор» 

формує у студентів наступні 
компетенції:  

• Здатність працювати в команді 

• Здатність планувати та управляти 
часом 

• Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

• Здатність бути критичним і 
самокритичним 

• Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів) 

• Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

Загальні 



• Здатність до організації 
оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності різних груп населення 

• Здатність зміцнювати здоров’я 
людини шляхом використання 
рухової активності та інших 
чинників здорового способу життя 

• Здатність використовувати 
спортивні споруди, спеціальне 
обладнання та інвентар 

• Здатність до безперервного 
професійного розвитку  

Фахові 
(спеціальності) 



Фахові (спеціалізації) 
 Здатність застосовувати знання про мету, завдання, принципи, засоби, методи та структуру підготовки 

спортсменів в обраному виді спорту; здатність залучати дітей до занять обраним видом спорту, 
здійснювати планування та реалізацію тренувального процесу на першій стадії багаторічної підготовки 

спортсменів в обраному виді спорту – спеціалізація «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» 

 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом, працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань, оцінювати виконувані роботи, 
забезпечувати їх якість та мотивувати персонал спортивної організації, формувати та демонструвати 
лідерські якості та поведінкові навички; здатність діяти соціально відповідально і свідомо створюючи та 
організовуючи ефективні комунікації в процесі управління, аналізувати й структурувати проблеми 
спортивної організації, формувати обґрунтовані рішення, використовувати принципи і норми права у 

професійній діяльності – спеціалізація «Менеджмент у спортивній діяльності»  

 Здатність організовувати і проводити фізкультурно–оздоровчі та масові спортивні заходи для залучення 
різних груп населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності та здорового способу життя; здатність 
організовувати фізичну рекреаційну діяльність в організаціях різного типу з урахуванням особливостей 

контингенту та природно-середовищних факторів – спеціалізація «Фітнес та рекреація» 

 Здатність до оволодіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для 
формування здорового способу життя, опанування руховими уміннями і навичками, розвитку фізичних 
(рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для 
інтегрального гармонійного розвитку людини; здатність планувати та проводити професійно-прикладну 
фізичну підготовку в закладах освіти та організовувати заходи виробничої фізичної культури з урахуванням 
специфіки професійної діяльності різного контингенту працівників; здатність застосовувати знання, вміння 
та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і 

спорту, зокрема у фізичному вихованні – спеціалізація «Фізичне виховання в освітній і виробничій 
сферах» 
 



Очікувані результати навчання з дисципліни: застосування теоретичних 

та практичних положень тренерської діяльності, педагогічної і організаційної 

роботи фахівців для розв’язання складних професійних задач та практичних 

проблем у сфері фізичної культури і спорту,  та туризму (самостійно або у 

складі групи) завдяки: 
знанням:  характеристики та структури гри баскетбол, волейбол, гандбол, 

регбі; історії виникнення, етапів розвитку та правил гри кожного з видів 

спорту, що представлені у дисципліні; класифікації, термінології техніки й 

основ тактичного застосування технічних прийомів гри баскетбол, волейбол, 

гандбол, регбі; методів навчання основним технічним прийомам гри з даних 

видів спорту; головних змін сучасних правил гри баскетбол, волейбол, 

гандбол, регбі; 
умінням: правильно демонструвати техніку виконання прийомів гри 

баскетбол, волейбол, гандбол, регбі; пояснювати техніку виконання прийомів 

гри з використанням фазового аналізу; підбирати комплекс вправ для 

навчання та вдосконалення прийомів техніки гри баскетбол, волейбол, 

гандбол, регбі; правильно виконувати техніко-тактичні прийоми, з 

врахуванням головних змін сучасних правил гри баскетбол, волейбол, 

гандбол, регбі. 



ОТРИМУВАТИ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ЗІ 
СПОРТИВНИХ ІГОР ВИ ЗМОЖЕТЕ НА ПРАКТИЦІ У 

СПОРТИВНИХ ІГРОВИХ ЗАЛАХ НУФВСУ 



СПОРТИВНІ ІГРИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

  Спортивні ігри позитивно та комплексно впливають на духовний і 
фізичний розвиток здоров’я дітей і дорослих, а їх популярність 
передбачає наявність сприятливих і комфортних умов для масового 
залучення населення до занять, тому вони широко застосовуються в 
різних ланках фізкультурного руху України. 
 

 Спортивні ігри посідають провідне місце одного з найважливіших 
засобів фізичного виховання, ігри успішно застосовується в роботі з 
дітьми і дорослими як засіб активного відпочинку, як засіб масової 
оздоровчої спрямованості, як допоміжний засіб у заняттях іншими 
видами спорту завдяки позитивному комплексному впливу на 
всебічний розвиток організму людини. 
 

 В системі освіти спортивні ігри включені у програми фізичного 
виховання дошкільних, загальноосвітніх, середніх, професійно-

технічних, вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. 
 

 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


