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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Спеціальність 

017 “Фізична 

культура і спорт” 

 

Напрям підготовки 

01“Освіта” 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

Нормативна  

 

Загальна кількість 

годин - 120 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  –  2 

самостійної роботи 

студента  –  2 

Рік підготовки 

3 

Семестр 

6-й 

Лекції  

6 

Практичні 

30 

Самостійна робота 

84 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних 

занять до самостійної роботи студента 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1 

      

 

 

  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування основних завдань, умінь та навичок у методиці 

викладання футболу, тенісу, а також придбання необхідних знань та умінь для 

самостійної педагогічної роботи у школі. 

 

Завдання: 

- оволодіння теоретичним матеріалом курсу, у тому числі правилами гри; 

- оволодіння методикою проведення занять з технічної підготовки; 

- оволодіння методикою проведення занять з тактичної підготовки; 

- виконання нормативних умов при проведенні занять: функціональна 

підготовка, технічні дії, тактичні дії, правила суддівства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен 

знати: 

- значимість вивчення курсу «Теорія і методика спортивних ігор (футбол, 

теніс)»; 

- історію розвитку гри у футбол, теніс; 

- основи техніки гри у футбол, теніс; 

- тактику гри у футбол, теніс; 

- види і системи змагань у футболі, тенісі; 

- основи спортивної підготовки футболістів, тенісистів; 

- структуру підготовки футболістів, тенісистів; 

- особливості методики навчання гри у футбол та теніс гравців різних 

вікових категорій (дітей, молодших юнаків, юнаків); 

- педагогічний контроль, що застосовується у футболі та тенісі для оцінки 

рівня підготовленості гравців; 

- правила гри у футбол та теніс; 

вміти: 

- володіти спортивною термінологією; 

- технічно правильно виконувати удари по м’ячу ногою і головою в 

футболі; 



- технічно правильно виконувати зупинки і ведення м’яча в футболі; 

- технічно правильно виконувати обведення та фінти в футболі; 

- технічно правильно виконувати відбирання м’яча в футболі; 

- технічно правильно виконувати укидання м’яча з-за бічної лінії в 

футболі; 

- технічно правильно виконувати захист воріт в футболі; 

- скласти систему розіграшів: колову, з вибуванням, змішану в футболі; 

- скласти комплекс вправ для розвитку сили футболістів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку швидкості футболістів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості футболістів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку спритності футболістів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку витривалості футболістів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості футболістів; 

- провести суддівство футбольного матчу; 

- технічно правильно виконувати подачі та прийом подач, атакуючі удари, 

удари захисного характеру в тенісі; 

- скласти комплекс вправ для розвитку сили тенісистів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку швидкості тенісистів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку спритності та координації рухів 

тенісистів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку витривалості тенісистів; 

- скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості тенісистів; 

- провести суддівство ігор в тенісі. 

 

 

 

 

 

 

Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленеві, 

соціально-особистісні 



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Семестр  

Кількість годин 

денна форма 

Всього 

 

 

 

у тому числі: 

лекцій 

 

 

семінар. лаборат. практ. самостійна робота 

студента 

6 120 6   30 84 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу 

(модуля), 

теми (змістові 

модулі) 

Кількість годин Навчально-

методична 

література 

Засоби 

діагностики 

всього у тому числі:   

л с,п лаб пр. 

інд 

с.р. 

с. 

  

VІ семестр  

Розділ (модуль) 1. Вступ. Основи техніки гри у футбол 

1.1. Тема (змістовий 

модуль)1. 

Вступ. Історія 

розвитку гри у 

футбол. Аналіз 

техніки гри у 

футбол.  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   1-8 Тестування 

 

 

1.2 Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Історія розвитку 

систем, стилів 

гри та 

футбольних 

шкіл. 

1 1     1-8 Тестування 

 

  

1.3. Тема  

(змістовий 

модуль) 3. 

Техніка 

виконання і 

методика 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

   3-6, 8, 23, 29 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

 



навчання 

зупинки та 

ведення м’яча 

1.4. Тема  

(змістовий 

модуль) 4. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання ударів 

по м’ячу ногою  

2 

 

 

 

2 

 

   2-4, 7 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

 

1.5. Тема  

(змістовий 

модуль) 5. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання ударів 

по м’ячу 

головою  

2 

 

 

 

2 

 

   2-4, 7 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

 

1.6 Тема  

(змістовий 

модуль) 6. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання 

відбиранню 

м’яча у 

суперника, 

фінтів 

2  2    8-10, 12 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

1.7 Тема  

(змістовий 

модуль) 7. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання 

укиданню м’яча 

1  1     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 



з-за бічної лінії, 

навчання гри 

воротаря. 

1.8. Тема  

(змістовий 

модуль) 6. 

Змагання та 

змагальна 

діяльність у 

футболі  

7     7 20, 21, 2 2 Тестування, 

доповідь 

 

1.9. Тема  

(змістовий 

модуль) 6. 

Правила гри у 

футбол 

7     7 24, 25 Тестування, 

доповідь 

 

1.10. Тема  

(змістовий 

модуль) 5. 

Особливості 

методики 

навчання гри у 

футбол гравців 

різних вікових 

категорій 

7     7  Тестування, 

доповідь 

 

1.11 Тема  

(змістовий 

модуль) 6. 

Основи 

спортивної 

підготовки 

футболістів 

7     7  Тестування, 

доповідь 

 

1.12 МКР 1  1     Модульний 

контроль 

 Разом за 

розділом 1 

40 2 

 

10 

 

  28 

 

  

 

Розділ  (модуль) 2. Тактика гри. Основи спортивної підготовки футболістів. 

Структура підготовки футболістів 

2.1. Тема (змістовий 1 1     26, 28, 30 Тестування 



модуль) 1. 

Характеристика 

спортивної 

боротьби 

команд у 

футболі 

2.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Індивідуальні та 

групові 

тактичні дії у 

нападі.     

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

   8, 10, 11 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 
 

2.3. Тема  

(змістовий 

модуль)3. 

Командні 

тактичні дії у 

нападі. 

1  1     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

2.4. Тема  

(змістовий 

модуль)4. 

Індивідуальні та 

групові 

тактичні дії у 

захисті. 

1  1     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

2.5. Тема  

(змістовий 

модуль)5. 

Командні 

тактичні дії у 

захисті. 

1  1     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

2.6. Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Підготовка 

жінок у футболі 

7     7 12, 13, 14 Тестування, 

доповідь 

 

2.7. Тема (змістовий 

модуль) 7. 

Педагогічний 

контроль, що 

застосовують у 

7     7 26, 28, 30 Тестування, 

доповідь 

 



футболі для 

оцінки рівня 

підготовленості 

гравців 

2.8. МКР 1  1     Модульний 

контроль 

 

 

Разом за 

розділом 2 

 20 1  

  

5 

  

   14   

  

  

  

Розділ (модуль) 3. Основи техніки гри у теніс 

3.1. Тема (змістовий 

модуль)1. 

Вступ. Розвиток 

настільного 

тенісу 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   1-8, 20 Тестування 

 

 

3.2. 

 

Тема  

(змістовий 

модуль) 2. 

Правила гри в 

настільний 

теніс. 

Обладнання та 

інвентарь.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1-8, 20 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

3.3. Тема  

(змістовий 

модуль) 3. 

Техніка 

тримання 

ракетки 

1 

 

 

 

1 

 

   1-8, 20 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

3.4. Тема  

(змістовий 

модуль)4. 

Технічні дії 

гравців у 

настільному 

тенісі. Стійка. 

Переміщення». 

2  2     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

3.5. Тема  

(змістовий 

модуль) 5. 

2  2     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 



Технічні дії 

гравців у 

настільному 

тенісі. Подачі. 

Подачі без 

обертання м'яча. 

Подачі з нижнім 

обертанням 

м'яча, 

«Маятник», 

«Човник», 

«Віяло» 

тестування 

 

3.6. Тема  

(змістовий 

модуль) 6. 

Технічні дії 

гравців у 

настільному 

тенісі.Удари по 

м’ячу: 

«Підставка» . 

«Підрізка» 

зліва. 

«Підрізка» 

справа . 

«Накат» справа. 

«Накат» зліва. 

2  2     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

3.7 Тема  

(змістовий 

модуль) 7. 

Технічні дії 

гравців у 

настільному 

тенісі. Удари по 

м’ячу: Топ-спін 

зправа. Топ-спін 

зліва.         

Кручена свіча. 

Плоский удар. 

2  2     Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

 

3.8. Тема  

(змістовий 

7     7 1-8, 20 Тестування, 

доповідь 



модуль) 8. 

Хватка ракетки 

3.9. Тема  

(змістовий 

модуль) 9. 

Здатність 

ракеток 

7     7 1-8, 20 Тестування, 

доповідь 

3.10. Тема  

(змістовий 

модуль)10. 

Координація і 

раціональність 

техніки рухів 

7     7  Тестування, 

доповідь 

3.11. Тема  

(змістовий 

модуль)11. 

Організація 

тренування, 

зміст 

тренування 

7     7  Тестування, 

доповідь 

3.12. МКР 1  1     Модульний 

контроль 

 Разом за 

розділом 3 

40 2 

 

10 

 

  28 

 

  

Розділ  (модуль) 4. Основи спортивної підготовки тенісистів. Основи техніки 

гри у теніс 

4.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Різновиди 

стилів гри 

1 

 

 

1  

 

  

  

 

 

     1-8, 20, 36, 

24 

Тестування 

4.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання 

основним 

тактичним діям. 

Класифікація 

2  2    1-8, 20, 42 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 



тактики гри в 

настільний 

теніс. Тактика 

подач і прийому 

подач.  

4.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Техніка 

виконання і 

методика 

навчання 

основним 

тактичним діям.  

Тактика 

одиночної гри 

(тактика 

розіграшу очка). 

Тактика парної 

гри.   

2  2    1-8, 20, 42 Практичне 

виконання окремих 

прийомів та вправ, 

тестування 

4.4. Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Змагання та 

змагальна 

діяльність 

тенісистів 

7     7 1-8, 20 Тестування, 

доповідь 

4.5. Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Особливості 

методики 

навчання  

гравців різних 

вікових 

категорій 

7     7 1-8, 20, 36 Тестування, 

доповідь 

4.6. МКР 1  1     Модульний 

контроль 

 

 

Разом за 

розділом 4 

 20 1  

  

5 

  

   14   

  

  

  

 

  



5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№  

модуля, 

теми 

Назва і короткий зміст модуля, теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Модуль І.  Вступ. Основи техніки гри у футбол 2 

Тема 1. 
Вступ. Історія розвитку гри у футбол. Аналіз 

техніки гри у футбол. 
1 

Тема 2. 
Історія розвитку систем, стилів гри та 

футбольних шкіл 
1 

Модуль ІІ. Тактика гри. Основи спортивної підготовки 

футболістів. Структура підготовки футболістів 
1 

Тема 1. 
Характеристика спортивної боротьби команд у 

футболі 
1 

Модуль ІII. Основи техніки гри у теніс 2 

Тема 1. 
Вступ. Розвиток настільного тенісу. Обладнання 

та інвентар 
2 

Модуль VІ. Основи спортивної підготовки тенісистів. 

Основи тактики гри у теніс. 
1 

Тема 1. Різновиди стилів гри 1 

Всього 

годин: 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№  

з/п 
Назва і короткий зміст модуля, теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Модуль І. Вступ. Основи техніки гри у футбол 5 

1 
Техніка виконання і методика навчання зупинки та 

ведення м’яча 
2 

2 
Техніка виконання і методика навчання ударів по м’ячу 

ногою  
2 

3 
Техніка виконання і методика навчання ударів по м’ячу 

головою 
1 

4 
Техніка виконання і методика навчання відбиранню 

м’яча у суперника, фінтів 
1 

5 
Техніка виконання і методика навчання укиданню м’яча 

з-за бічної лінії, навчання гри воротаря. 
1 

6 Модульна контрольна  робота 1 

Модуль ІІ. Тактика гри. Основи спортивної підготовки 

футболістів. Структура підготовки футболістів 
5 

1 Індивідуальні та групові тактичні дії у нападі.     1 

2 Командні тактичні дії у нападі.    1 

3 Індивідуальні та групові тактичні дії у захисті.     1 

4 Командні тактичні дії у захисті. 1 

5 Модульна контрольна  робота 1 

Модуль ІІІ. Основи техніки гри у теніс 4 

1 Техніка тримання ракетки 2 

2 
Технічні дії гравців у настільному тенісі. Стійка. 

Переміщення». 
2 

3 

Технічні дії гравців у настільному тенісі. Подачі. Подачі 

без обертання м'яча. Подачі з нижнім обертанням м'яча, 

«Маятник», «Човник», «Віяло»  
2 

4 

Технічні дії гравців у настільному тенісі. Удари по 

м’ячу: «Підставка» . «Підрізка» зліва. «Підрізка» справа 

. «Накат» справа. «Накат» зліва. 
2 

5 

Технічні дії гравців у настільному тенісі. Удари по 

м’ячу: Топ-спін справа. Топ-спін зліва.         Кручена 

свіча. Плоский удар. 
2 

6 Модульна контрольна  робота 1 

Модуль ІV. Основи спортивної підготовки тенісистів. 

Основи тактики гри у теніс. 
5 



1 

Техніка виконання і методика навчання основним 

тактичним діям. Класифікація тактики гри в настільний 

теніс. Тактика подач і прийому подач. 

2 

2 

Техніка виконання і методика навчання основним 

тактичним діям.  Тактика одиночної гри (тактика 

розіграшу очка). Тактика парної гри.   

2 

3 Модульна контрольна  робота 1 

Всього годин: 30 
 

 

 

 

 

 

 



7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№  

з/п 

Назва теми (змістовий 

модуль) 

Короткий зміст Кількість 

годин 

Модуль І. Вступ. Основи 

техніки гри у футбол 

 
28 

1 
Змагання та змагальна 

діяльність у футболі 

Види і системи змагань у футболі. 

Системи розіграшів. Положення про 

змагання. 

7 

2 Правила гри у футбол 

Еволюція правил гри у футбол. Поле 

для гри у футбол (правило 1). М’яч 

(правило 2). Учасники змагань 

(правило 3). Одяг футболіста 

(правило 4). Суддя Правило 5). 

Асистенти судді (правило 6). 

Тривалість гри (правило 7). Початок 

гри (правило 8). М’яч у грі та поза 

грою (правило 9). М’яч, забитий у 

ворота (правило 10). Положення 

поза грою (правило 11). 

Неспортивна поведінка і 

недозволена гра (правило 12). 

Вільний та штрафний удари 

(правило 13). 11-метровий 

штрафний удар (правило 14).  

Укидання м’яча в гру з-за бічної 

лінії поля (правило 15). Удар від 

воріт (правило 16). Кутовий удар 

(правило 17). 

7 

3 

Особливості методики 

навчання гри у футбол 

гравців різних вікових 

категорій 

Навчання гри у футбол дітей віком 

до 10 років. Навчання гри у футбол 

дітей віком до 11-14 років. Навчання 

гри у футбол молодших юнаків і 

юнаків. 

7 

4 
Основи спортивної 

підготовки футболістів 

Планування навчально-тренувальної 

роботи. Періоди та етапи тренувань. 

Мікроцикли тренувань.  

7 

Модуль ІІ. Тактика гри. 

Основи спортивної 

підготовки футболістів. 

Структура підготовки 

футболістів 

 

14 

1 
Підготовка жінок у 

футболі 

Анатомо-фізіологічні особливості 

жіночого організму. Планування, 

облік і контроль спортивної 

7 



підготовки жінок.  

2 

Педагогічний контроль, 

що застосовують у 

футболі для оцінки 

рівня підготовленості 

гравців 

Біг на 30м. «Слалом» з веденням 

м’яча. Удари по м’ячу на відстань. 

Пересування гравця різними 

способами. Удар по воротах. Тест з 

десятьма м’ячами. Тест з дев’ятьма 

м’ячами. Ведення м’яча «слалом». 

Удари на точність. Тести на 

швидкісну витривалість. 

Функціональна проба з адекватним 

навантаженням футболіста. 

7 

Модуль ІII. Вступ. Основи 

техніки гри у теніс 

 
28 

1 Хват ракетки 

Хват «пером». Японський спосіб 

хвата «пером». Китайський хват 

«пером». Класичний хват.  

7 

2 Здатність ракеток 

Форма, вага, упругість, товщина 

губчатої накладки, особливості 

резини. Залежність стилю гри, типу 

хвату ракетки від вибору ракетки. 

7 

3 

Координація і 

раціональність техніки 

рухів 

Ефективність та економічність 

рухів. Прояв координації в техніці 

тенісу настільного. 

7 

4 

Організація 

тренування. Зміст 

тренування 

Секційна організаційна діяльність. 

Зміст тренування. Виховна 

діяльність тренера.  

7 

Модуль VІ. Основи 

спортивної підготовки 

тенісистів. Основи тактики 

гри у теніс. 

 

14 

1 
Змагання та змагальна 

діяльність тенісистів 

Види і системи змагань. Системи 

розіграшів. Положення про 

змагання. 

7 

2 

Особливості методики 

навчання  гравців 

різних вікових 

категорій 

Навчання гри дітей віком до 10 

років. Навчання гри дітей віком до 

11-14 років. Навчання гри молодших 

юнаків і дівчат. 

7 

Всього:  84 

 

 

 

 

 



8. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

уроку 
Зміст 

Кількість 

годин, 

відведених на: 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

н
я
 

Л
ек

ц
ії
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

у
 

р
о
б
о
т
у
 

1 2 3 4 5 6 

Модуль І. Вступ. Основи техніки гри у футбол 

1 
Вступ. Історія розвитку гри у футбол. Аналіз 

техніки гри у футбол. 
1 

 
  

2 
Історія розвитку систем, стилів гри та 

футбольних шкіл 

1 
  

 

3-4 
Техніка виконання і методика навчання 

зупинки та ведення м’яча  
2 

 
 

5-6 
Техніка виконання і методика навчання 

ударів по м’ячу ногою 
 2   

7-8 
Техніка виконання і методика навчання 

ударів по м’ячу  головою 
 2   

9-10 
Техніка виконання і методика навчання 

відбиранню м’яча у суперника, фінтів 
 2   

11 

Техніка виконання і методика навчання 

укиданню м’яча з-за бічної лінії, навчання 

гри воротаря 

 1   

СР Змагання та змагальна діяльність у футболі   7  

СР Правила гри у футбол   7  

СР 
Особливості методики навчання гри у футбол 

гравців різних вікових категорій   
7  

СР Основи спортивної підготовки футболістів   7  

12 Модульна контрольна робота 
 

1   

Модуль ІІ. Тактика гри. Основи спортивної підготовки футболістів. 

Структура підготовки футболістів 
 

13 
Характеристика спортивної боротьби команд 

у футболі 
1  

  

14 Індивідуальні та групові тактичні дії у нападі.      1   

15 Командні тактичні дії у нападі    
 

1   

16 
Індивідуальні та групові тактичні дії у 

захисті.   
 1   

17 Командні тактичні дії у захисті. 
 

1   

СР Підготовка жінок у футболі  
 

7  



СР 

Педагогічний контроль, що застосовують у 

футболі для оцінки рівня підготовленості 

гравців 

 
 

7  

18 Модульна контрольна робота  1   

                      Модуль ІII. Основи техніки гри у теніс 

19 Вступ. Розвиток настільного тенісу 1    

20 
Правила гри в настільний теніс. Обладнання 

та інвентар 1    

21  Техніка тримання ракетки  1   

22-23 
Технічні дії гравців у настільному тенісі.            

Стійка. Переміщення».  2   

24-25 Технічні дії гравців у настільному тенісі. 

Подачі. Подачі без обертання м'яча. Подачі з 

нижнім обертанням м'яча, «Маятник», 

«Човник», «Віяло».  

 2   

26-27 Технічні дії гравців у настільному тенісі. 

Удари по м’ячу: «Підставка» . «Підрізка» 

зліва. «Підрізка» справа . «Накат» справа. 

«Накат» зліва. 

 2   

28-29 Технічні дії гравців у настільному тенісі. 

Удари по м’ячу: Топ-спін справа. Топ-спін 

зліва. Кручена свіча. Плоский удар. 
 2   

СР Хватка ракетки   7  

СР Здатність ракеток   7  

СР Координація і раціональність техніки рухів   7  

СР Організація тренування, зміст тренування   7  

30 Модульна контрольна робота  1   

Модуль ІV Основи спортивної підготовки тенісистів. Основи тактики гри 

у теніс. 

31 Різновиди стилів гри 1    

32-33 

Техніка виконання і методика навчання 

основним тактичним діям. Класифікація 

тактики гри в настільний теніс. Тактика 

подач і прийому подач. 

 2   

34-35 

Техніка виконання і методика навчання 

основним тактичним діям.  Тактика 

одиночної гри (тактика розіграшу очка). 

Тактика парної гри.   

 2   



СР Змагання та змагальна діяльність тенісистів   7  

СР 
Особливості методики навчання  гравців 

різних вікових категорій 
  7  

36 Модульна контрольна робота  1   

 6 30 84  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

Модуль І Модуль ІІ Сума 

30 23 

100 
             Модуль III               Модуль IV 

                     30 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ  

 

№ 

з/п 
Перелік видів контролю 

Кількість 

балів 

Модуль I. Вступ. Основи техніки гри у футбол. 30 

1 Практичні 
15 

(5x3б.) 

2 Самостійна робота 
8 

(4х2б). 

3 Модульний контроль 7 

Модуль ІІ. Тактика гри. Основи спортивної підготовки 

футболістів. Структура підготовки футболістів. 
        23 

1 Практичні  
12 

(4x3б.) 

2 Самостійна робота 
4 

(2x2б.) 

3 Модульний контроль 7 

Модуль IІІ. Основи техніки гри у теніс 30 

1 Практичні  
15 

(5x3б.) 

2 Самостійна робота 
8 

(4x2б.) 

3 Модульний контроль 7 

Модуль ІV. Основи спортивної підготовки тенісистів. Основи 

тактики гри у теніс. 
17 

1 Практичні  
6 

(2x3б.) 

2 Самостійна робота 
4 

(2x2б.) 

3 Модульний контроль 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

За 

шкалою 

ЕСТS 

 

За національною шкалою 

За 

шкалою ДФКС 

A Відмінно 90-100 

B Добре 82-89 

C Добре 74-81 

D Задовільно 64-73 

E Задовільно 60-63 

FX 
Незадовільно  

з можливістю повторного складання 

 

35-59 

F 
Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

0-34 

 

11.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Модульні контрольні роботи. 

4. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

5. Питання для самостійного опрацьовування. 

6. Рейтингова система оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Амелін А.Н. Сучасний настільний теніс. - М.: ФиС, 1982. 

2. Амелін А.Н., Пашнін В.А. Настільний теніс. // серія Азбука спорту// -  М: 

«ФіС», 1985. 

3. Барчукова Г. Настільний теніс. – М: ФиС, 1990. 

4. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. «Основы настольного тенниса». – М: 

Просвещение, 1979. 

5. Иванов В.С. «Настольный теннис». – М: Изд, 1966. 

6. Ласло Ормаи /Венгрия/ Современный настольный теннис. – М: ФиС, 

1988. 

7. Настольный теннис /Пер. с китайского / Под ред. Сюй Яньшэна, - М: 

Физкультура и спорт, 1987.  

8. Ормаи Л. Современный настольный теннис. – М: Физкультура и спорт, 

1985. 

9. Зеленцов А.М., Лобановский В.В., Ткачук В.П., Кондратьев А.И. Тактика 

и стратегия футбола. - К., 1989. - 192 с. 

10. Зеленцов А.М., Бальчос М.В., Лисенчук Г.А. Разработка целевых 

комплексних программ підготовки футболистов: Метод, рекоменд. - К., 

1999.- 61 с. 

11. Зеленцов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе 

- К.: Альтерпрес, 1998. - 216 с. (російською мовою). 

12. Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов. - К., 2003. - 272 с. 

13. Лисенчук Г.А., Лоос В.Г., Догадайло В.Г. Тактика футбола. - К., 1991. - 

88 с. 

14. Рабинович П.Н., Лоос В.Г., Лавриненко Д.И. Развитие гибкости и лов 

кости футболистов: Метод, рекоменд. (спец. упражнения). - К., 1990. - 

112 с. 

15. Романенко А.Н., Джус ОН., Догадин М.Е. Книга тренера по футболу. - 



К., 1983, - 254 с. 

16. Скурвидас А., Ранцевас А., Мамкус Г. Особенности совершенствования 

точности ударов у юных футболистов в стандартных и нестандартних 

ситуациях: Наука в Олимпийском спорте. - 1998. - № 1. –35 с. 

17. Соломонко В.В. Единоборства в футболе. - К., 1981. - 88 с. 

18. Соломонко В.В. Тренировка вратаря в футболе. - К., 1986. - 128 с. 

19. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – 

Олімпійська література, 2005. – 294 с. 

20. Цю Чжунхуэй, ЧжуанЦзяфу и др. «Настольный теннис». – М: ФиС, 1987. 

21. Чонади А. Футбол. Стратегия: Пер. с венг. - М., 1981. - 208 с. 

22. ШамардинВ.Н. Научно-методическоео беспечение підготовки 

футболистов высокой квалификации: Учебн. пособие - К., 2001. - 65 с. 

23. Шамардин В.Н. Система підготовки юных футболистов: Учебн.-метод, 

пособие. — Днепропетровск, 2001. — 104 с. 

Додаткова: 

 

24. Богушао В. М. Играем в настольный теннис. – М: Просвещение, 1987.  

25. Евгеньева Л.Я. Учет возрастной периодизации при занятиях футболом. -  

К., 2003. - 33 с. 

26. Зайцев В.К, Колосков В.И. Разработка программ підготовки футболистов 

на основе использования средств и методов гибкой технологии: Метод. 

рекоменд. - М., 1987. - 66 с. 

27. Зеленцов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе. 

- К., 1985. - 136 с. 

28. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки 

спортсменів. - Л., 1993. - 270 с. 

29. Иванов В. С. Теннис на столе. - М.: Физкультура и спорт, 1970.  

30. Лапутин А.Н. Обучение спортивным движениям. - К., 1986. - 216 с. 

31. Лисенчук Г.А. Соревновательные микроциклы в подготовке футболистов 



высокой квалификации: Автореф. дис. канд. пед. наук. - К., 1989. - 24 

с.Луценко Ю.В. Формирование психологического климата спортивной 

команды в тренер ской деятельности: Автореф. дис. канд. психол. наук. - 

СПб., 1997.-  21 с. 

32. Максименко И.Г.Контроль за уровнем развития быстроты и скоростно-

силовых качеств у футболистов различной квалификации // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту 

// За ред. С.С. Сімакова - X., 1998. - № 3. - С. 23. 

33. Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в 

спортивних играх. - Луганск, 2000. -  276 с. 

34. Матвеев Л.П.Общая теорія спорта. - М., 1997. - 304 с. 

35. Платонов В.Н.Общая теорія підготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. - К., 1997. - 583 с. 

36. Севастьянов Ю.В., Подколзин Ю.А., Максименко И.Г. Теоретико-

методические основы системы підготовки спортсменов в легкой атлетике 

и спортивних играх. - Луганск, 2002. - 496 с. 

37. Соломонко ВВ., Соломонко О.В. Розвиток творчості в спортивних іграх: 

Метод, рекоменд. - Львів, 1992. - 48 с. 

38. Сухарев Р.В. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. - 

М., 1991, -272  с. 

39. Теория спорта Под общ. ред. В.Н.Платонова. - К., 1987. - 424 с. 

40. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Педагогика спорта. - К., 1986. - 

204 с. 

41. Уилмор Дж. X., Костил Девид Л. Физиология спорта и двигательной 

активности. - К., 1997. - 504 с. 

42. Футбол: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл 

вищої спортивної майстерності // В.Г. Авраменко, О.Е. Бобарико, В.І. 

Тончаренко та ін. - К., 2003. - 105 с. 



43. Чернишова О.А. Психологическая характеристика тениса. 

Эмоционально-волевые качества. – М: ФиС, І978 - І9-2І с. 

 

13.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Модульні контрольні роботи. 

4. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

5. Питання для самостійного опрацьовування. 

6. Рейтингова система оцінювання. 

 

 



Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни 

розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової 

комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з 

навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 
 
 

 


