


Мета дисципліни: підготувати фахівців, здатних використовувати 

компетентнісний підхід у фізичному вихованні студентської молоді, 

задовольняти особистісні потреби людини в процесі фізкультурної 

діяльності та досягти індивідуалізації навчання, використовувати 

сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 

різних груп населення, організовувати та планувати освітній процес з 

фізичного виховання в основному, спеціальному та спортивному 

відділеннях закладу вищої освіти, спеціальну фізичну та техніко-

тактичну підготовку особового складу у військових формуваннях, 

правоохоронних структурах та спеціальних службах. 



Компетентності, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни 

«Масові види спорту у фізичному вихованні студентів: спортивні ігри» 

відповідно до освітньо-професійної програми «Фізичне виховання» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю:                        

017 Фізична культура і спорт 

  Загальні компетентності 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

Фахові компетентності спеціальності 

Здатність проектувати, організовувати та аналізувати науково-педагогічну 

діяльність з дисциплін предметної області у закладах вищої освіти 

Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного 

вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і 

спорту 

Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної 

професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту 

Здатність визначити суперечності та прогалини у наявному знанні з 

функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту 



  Фахові компетентності спеціалізації 

Здатність використовувати компетентнісний підхід у фізичному вихованні 

студентської молоді 

Здатність задовольняти особистісні потреби людини в процесі фізкультурної 

діяльності та досягти індивідуалізації навчання 

Здатність використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному 

вихованні різних груп населення 

Здійснювати планування, організацію, контроль і корегування освітнього процесу, 

науково-дослідної, організаційноуправлінської, спортивної, 

фізкультурнооздоровчої діяльності в закладах вищої освіти 

Здатність організовувати та планувати спеціальну фізичну та техніко-тактичну 

підготовку особового складу у військових формуваннях, правоохоронних 

структурах та спеціальних службах 

Здатність організовувати та планувати спеціальну фізичну та техніко-тактичну 

підготовку особового складу у військових формуваннях, правоохоронних 

структурах та спеціальних службах 

Здатність організовувати та планувати освітній процес з фізичного виховання в 

основному, спеціальному та спортивному відділеннях закладу вищої освіти 



1. Теоретичні та методичні основи використання спортивних 

ігор у фізичному вихованні студентів, теми: 
Класифікація спортивних ігор, які застосовуються у системі фізичного 

виховання студентів. Особливості проведення змагань у спортивних іграх.  

Основи методики навчання технічним прийомам у спортивних іграх.  
 



2. Теоретичні основи та методика навчання баскетболу, теми: 

Історія розвитку і правила гри баскетбол. Техніка виконання та 

методика навчання прийомам гри. Основи тактики гри. 



3. Теоретичні основи та методика навчання волейболу, теми: 

Історія розвитку і правила гри волейбол.  Техніка виконання та 

методика навчання прийомам гри. Основи тактики гри. 
 



4. Теоретичні основи та методика навчання гандболу, теми: 

Історія розвитку і правила гри гандбол.  Техніка виконання та 

методика навчання прийомам гри. Основи тактики гри. 



5. Теоретичні та методичні основи застосування рухливих 

ігор у системі фізичного виховання студентів, теми: 

Особливості застосування рухливих ігор у фізичному вихованні студентів. 

Застосування рухливих ігор при навчанні технічних прийомів у баскетболі 

волейболі, гандболі. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

 

 


