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Методика проведення секційних занять з настільного тенісу 
1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.3.3 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2. 

Вибіркова 

Курс: ІІ 

Семестр: 4 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

 
             2. Мета курсу: є формування у студентів цілісної системи знань та умінь 

щодо професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення 

спортивної гри настільний теніс. Володіння навичками гри, знаннями структури гри, 

техніки і тактики, ігрової та змагальної діяльності, засвоєння методів навчання, 

необхідних для самостійної педагогічної роботи в школі. 

 3. Опис курсу. 
Кредит 1.  
Тема 1. Історія розвитку гри настільний теніс. Історія розвитку гри настільний теніс у 

світі. Етапи розвитку настільного тенісу. Історія розвитку гри настільний теніс в Україні. 

Розвиток сучасного настільного тенісу. 

Тема 2. Фізична підготовка у настільному тенісі. Загальна фізична підготовка у 

настільному тенісі. Розвиток фізичних якостей у настільному тенісі. Спеціальна фізична 

підготовка у настільному тенісі. 
Кредит 2. 
Тема 3. Технічна підготовка у настільному тенісі. Техніка безпеки під час занять 

настільним тенісом. Аналіз техніки та методика навчання стійкам та переміщенням у 

настільному тенісі. Аналіз техніки та методика навчання основним видам ударів: а) 

поштовховий удар;  б) зрізка зліва;  в) зрізка справа;  г) накат зліва;. д) накат справа. 

Аналіз техніки та методика навчання основним видам подач:  а)подача без обертання 

м’яча зліва;  б) подача без обертання м’яча справа;  в)подача з нижнім обертанням м’яча 

зліва;  г) подача з нижнім обертанням м’яча справа;  д) подача „маятником”зліва; є)подача 

„маятником”справа;  ж)подача „віялом”. 
Кредит 3. 
Тема 4. Тактика гри у настільному тенісі. Аналіз та методика навчання тактичним діям 

при одиночній грі:  а)з ближньої зони;  б) із середньої зони. Аналіз та методика навчання 

комбінації тактичних дій:  а) на своїй подачі;  б) на прийомі подачі суперника. 

Кредит 4. 
Тема 5. Організація і проведення змагань з настільного тенісу. Правила змагань з 

настільного тенісу. Види змагань. Положення про змагання. Системи розіграшу. 

Виявлення переможців змагань. Суддівство змагань з настільного тенісу. 

1. Завдання курсу. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика проведення секційних 

занять з настільного тенісу» є : 



- надання майбутнім спеціалістам знань, вмінь і навичок зі спостереження, 

аналізу і проведення настільного тенісу в учбовій і позакласній роботі з фізичного 

виховання у школі; 

- навчити студентів використовувати гру в реалізації освітньої і виховної мети; 

- формування у студентів потреби до зміцнення здоров'я і фізичного 

вдосконалення; 

- фізичне та спортивне вдосконалення студентів; 

- набуття необхідних знань, навичок та вмінь з основ теорії, методики організації 

і проведення настільного тенісу; 

- вивчення правил змагань та методики суддівства з настільного тенісу. 

знати: 
- історію, сучасне становище та перспективи розвитку настільного тенісу; 

- техніку безпеки під час проведення занять та змагань з настільного тенісу; 

- методику навчання технічним елементам настільного тенісу; 

- методику навчання тактичним діям в настільному тенісі; 

- системи змагань у настільному тенісі;  
- особливості розвитку фізичних якостей у настільному тенісі; 

вміти: 
- технічно вірно виконувати вправи настільного тенісу в тренувальних та змагальних 

умовах, показуючи при цьому результати, що відповідають кваліфікаційним 

вимогам; 

- складати конспекти, готувати місце для проведення занять, необхідний інвентар і 

встаткування; 

- проводити будь-якої частини уроку   і заняття в цілому, згідно з програмою; 

- організовувати та проводити змагання з настільного тенісу у загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

володіти:  

- методикою організації й проведення спортивної гри настільний теніс. 

 
5. Статус у навчальному плані. 
Вибіркова навчальна дисципліна із циклу загальних компетентностей. 

6. Лектор: доцент Кулаков Ю.Є. 

7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 

сучасних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 

самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому 

просторі університету. Для оцінювання використовується національна чотирибальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Гандбол 

1.Ідентифікація 
Шифр: ВНД 2.3.4 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин:  6 семестр – 3 год. 

 

Варіативна 
Курс: ІІІ 

Семестр: 6 

Лекції: 10 год. 

Практичні заняття: 30 год.  

Самостійна робота: 80 год.  

Вид контролю:   6 семестр – залік. 

 



2. Мета курсу: формування у студентів цілісної системи знань та умінь щодо 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення спортивної 

гри гандбол. Володіння навичками гри, знаннями структури гри, техніки і тактики, ігрової 

та змагальної діяльності, засвоєння методів навчання, необхідних для самостійної 

педагогічної роботи в школі. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1.  

Тема 1. Історія розвитку гри гандбол. Історія розвитку гри гандбол у світі. Етапи розвитку 

гандболу. Історія розвитку гри гандболу в Україні. Розвиток сучасного гандболу. 

Тема 2. Фізична підготовка у гандболі. Загальна фізична підготовка у гандболі. Розвиток 

фізичних якостей у гандболі. Спеціальна фізична підготовка у гандболі. 

Кредит 2. 

Тема 3. Технічна підготовка у гандболі. Техніка безпеки під час занять гандболом. Аналіз 

техніки та методика навчання стійкам та переміщенням у гандболі. Техніка володіння 

м’ячем (аналіз техніки та методика навчання передачам м’яча, кидкам м’яча по воротах, 

веденню м’яча, фінтам). Аналіз техніки та методика навчання техніки гри воротаря. 

Кредит 3. 

Тема 4. Тактика нападу гри гандбол. Аналіз та методика навчання індивідуальним діям в 

нападі у гандболі. Аналіз та методика навчання груповим діям в нападі у гандболі. Аналіз 

та методика навчання командним діям в нападі у гандболі. 

Тема 5. Тактика захисту гри гандбол. Аналіз та методика навчання індивідуальним діям в 

захисті у гандболі. Аналіз та методика навчання груповим діям в захисті у гандболі. 

Аналіз та методика навчання командним діям в захисті у гандболі. 

Кредит 4. 

Тема 6. Організація і проведення змагань з гандболу. Правила змагань з гандболу. Види 

змагань. Положення про змагання. Системи розіграшу. Виявлення переможців змагань. 

Правила проведення змагань з гандболу. Суддівство. 

Тема 7. Планування та звітність учбової роботи  по гандболу. Види планування. 

Планування учбової роботи в школі. План-конспект уроку з гандболу в школі. Звітність 

учбової роботи в школі. 

4. Завдання курсу. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Гандбол» є : 

- надання майбутнім спеціалістам знань, вмінь і навичок зі спостереження, 

аналізу і проведення гандболу в учбовій і позакласній роботі з фізичного виховання 

у школі; 

- навчити студентів використовувати гру в реалізації освітньої і виховної мети; 

- формування у студентів потреби до зміцнення здоров'я і фізичного 

вдосконалення; 

- фізичне та спортивне вдосконалення студентів; 

- набуття необхідних знань, навичок та вмінь з основ теорії, методики організації 

і проведення гандболу; 

- вивчення правил змагань та методики суддівства з гандболу. 

знати: 
- історію, сучасне становище та перспективи розвитку гандболу; 

- техніку безпеки під час проведення занять та змагань з гандболу; 

- методику навчання технічним елементам в гандболі; 

- методику навчання тактичним діям в гандболі; 

- системи змагань у гандболі;  
- особливості розвитку фізичних якостей у гандболі; 

вміти: 
- технічно вірно виконувати вправи гандболу в тренувальних та змагальних умовах, 

показуючи при цьому результати, що відповідають кваліфікаційним вимогам; 

- складати конспекти, готувати місце для проведення гандболу, необхідний інвентар і 

встаткування; 

- проводити будь-якої частини уроку   і заняття в цілому, згідно з програмою; 



- організовувати та проводити змагання з гандболу у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

володіти:  

- методикою організації й проведення спортивної гри гандбол. 

5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент Кулаков Ю.Є. 

7. Форми і методи навчання:  Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому 

просторі університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


