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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання 

(футбол)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.11 – 

Середня освіта (Фізична культура). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійна діяльність вчителя фізичної культури, що 

розкриває теоретико-методичні закономірності їх професійної діяльності зі спеціалізації футбол. “Спортивні 

ігри з методикою викладання (футбол)” викладаются для студентів факультету фізичної культури та здоров’я 

людини з метою надання поглиблених знань, вмінь і навичок з теорії і методики навчання елементів футболу 

школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія України, анатомія, фізіологія теорія та методика викладання 

фізичного виховання, теорія спорту, олімпійський спорт, філософія, теорія фізичної культури, загальна 

психологія та психологія фізичного виховання і спорту, валеологія, психодіагностика, психофізіологія, 

педагогіка. 

2. Мета навчальної дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Спортивні ігри з 

методикою викладання (футбол)» у вищому навчальному закладі є теоретичне та практичне ознайомлення 

студентів з основними навиками щодо навчання елементів футболу. 

 

3. Пререквізити. При проходженні тренерських курсів та отримання сертифіката студент отримує 

20 балів. 

При проходженні навчання в школі молодого арбітра студент отримує 20 балів. 

 

4. Результати навчання 

Загальні компетентності: 

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

2. Здатність планувати та управляти часом  

3. Здатність працювати в команді  

4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети  

5. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних 

видів рухової активності і спорту  

6. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я  

Фахові компетентності спеціальності:  

1. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної 

діяльності  

2. Здатність самостійно проводити заняття з в секції спортивного напряму, 

здійснювати профілактику травматизму  

3. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, 

адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей  

4. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

вдосконалення професійної діяльності 
 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання(футбол)» 
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Денна 3 6 3 90 2 14 28     48   залік 

Заочна  3 6 3 90 2 4 6     80   залік 

 

 



5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. (Історичні аспекти викладання футболу) 

Тема 1.Вступ в 

навчальну дисципліну. 

Предмет, завдання і 
зміст навчальної 

програми. Залікові 

вимоги. 

9 1 2 
  

6 11 1 
   

10 

Тема 2.  

Історія розвитку гри у 
футбол. 

9 1 2 
  

6 10 
    

10 

Тема 3. 

Характеристика гри у 

футбол. Правила гри.  

10 2 2   6 10,5 0,5    10 

Тема 4. Техніка гри. 
Класифікація техніки 

гри у футбол.  

12 2 4   6 12,5 0,5 2   10 

Разом за  ЗМ1 40 6 10 
  

24 44 2 2 
  

40 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2.(Методологічна основа викладання футболу) 

Тема 1. Методика 
навчання способам 

техніки гри. Методика 

навчання різновидів 
пересування. Техніка 

виконання та методка 

навчання удару по 
м’ячу і зупинці 

внутрішньою 

стороною стопи. 

12 2 4 
  

6 11 1 
   

10 

Тема 2. Методика 

навчання способам 
техніки гри. Техніка 

виконання та 

методика навчання 
удару по м’ячу 

внутрішньою 

частиною підйому. 

Зупинка м’яча  
підошвою. 

12 2 4 
  

6 11 1 
   

10 

Тема 3. Методика 

навчання техніки гри. 

Техніка виконання та 
методика навчання 

удару і зупинці м’яча 

серединою підйому. 

12 2 4   6 12  2   10 

Тема 4. (Методика 
навчання способам 

14 2 6   6 12  2   10 



техніки гри. Техніка 

виконання та 
методика навчання 

удару і зупинці м’яча 

зовнішньою частиною 

підйому.) 

Разом за ЗМ 2 50 8 18 
  

24 46 2 4 
  

40 

Усього годин  90 14 28 
  

48 90 4 6 
  

80 

 

5.3. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 Тема 1. Вступ в навчальну дисципліну. Предмет, завдання і зміст навчальної програми. 

Залікові вимоги.   

2 Тема 2. Історія розвитку гри у футбол.  

3 Тема 3. Характеристика гри у футбол. Правила гри.  

4 Тема 4. Техніка гри. Класифікація техніки гри у футбол.  

5 Тема 5. Методика навчання способам техніки гри. Методика навчання різновидів 

пересування. Техніка виконання та методика навчання удару по м’ячу і зупинці внутрішньою 

стороною стопи. Рухлива гра "Забери м’яч".  

6 Тема 6 Методика навчання способам техніки гри. Техніка виконання та методика навчання 

удару по м’ячу внутрішньою частиною підйому. Зупинка м’яча підошвою. Навчальна гра.  

7 Тема 7. Методика навчання техніки гри. Техніка виконання та методика навчання удару і 

зупинці м’яча серединою підйому. Навчальна гра.  

8 Тема 8. Методика навчання способам техніки гри. Техніка виконання та методика навчання 

удару і зупинці м’яча зовнішньою частиною підйому. Ознайомлення з ударом по м’ячу 

носком, п’яткою. Рухлива гра "4х2", "5х3". Навчальна гра.  

9 Тема 9. Методика навчання способам техніки гри. Методика розвитку витривалості. Техніка 

виконання та методика навчання удару по м’ячу головою з місця, в русі, в стрибку. Навчальна 

гра.  

10 Тема 10. Методика розвитку сили. Техніка виконання та методика навчання веденню м’яча. 

Зупинка м’яча стегном, грудьми. Навчальна практика. Навчальна гра "6х6".  

11 Тема 11. Методика навчання способам техніки гри. Методика розвитку швидкості і 

стрибучості. Техніка виконання Навчання обманним рухам (фінтам). Навчальна практика. 

Навчальна гра.  

12 Тема 12. Методика навчання способам техніки гри. Методика розвитку гнучкості, 

координаційним якостям. Техніка виконання та методика навчання відбору м’яча.  

Навчальна гра. Практика суддівства.  

13 Тема 13. Методика навчання способам техніки гри Техніка гри воротаря та методика 

навчання : стійка воротаря способи пересування, відбивання, переведення, ловля і введення 

м’яча. Навчальна гра. Практика суддівства.  

14 Тема 14. Методика навчання тактичним діям гри. Індивідуальні та групові тактичні дії в 

захисті (підстрахування, вибір місця,переключення, відбір). Індивідуальні тактичні дії в 

нападі (відкривання, ведення, обводка передачі і удари по м’ячу ногою і головою). Навчальна 

практика. Навчальна гра.  

15 Тема 15. Методика навчання тактичним діям гри. Правила гри і методика суддівства. Групові 

тактичні дії в захисті (взаємострахування, діагональне страхування) і нападі (переміщення 

гравців на вільне місце, гра в стінку, схрещування). Методика навчання. Навчальна практика. 

Навчальна гра. Практика суддівства.  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

Тематика індивідуальних завдань 

№ Назва теми 



  

1 Історія розвитку футболу  

2 Техніка футболу.  

3 Методика навчання та вдосконалення технічних прийомів. 

4 Тактика футболу. 

5 Методика навчання та вдосконалення тактичних дій у футболі. 

6 Організація, зміст та методика викладання футболу в школі. 

7 Виникнення фізкультурно-спортивних видів : міні-футбол. 

8 Характеристика футболу, як ефективного засобу фізичного виховання. 

9 Загальна характеристика методики навчання футболу. 

10 Елементи техніки гри в захисті та нападі. Аналіз техніки передачі м’яча. 

11 Оволодіння навичками техніки зупинки м’яча підошвою, стегном.  

12 Оволодіння навичками техніки зупинки м’яча гомілкою після його відскоку від землі. 

13 Послідовність вивчення прийомів гри в нападі та захисті. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 80-89 В добре  



70-79 С зараховано 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

40  100 

4 4 4 4 8 8 8 10 

Модульна конт. – 4 б. Модульна конт. – 6 б. 

Всього за М1 – 20 балів Всього за М1 – 40 балів 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література 
 

1. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол // Підручник для студентів вищих 

учбових закладів фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література. 1997. -288с. 

2. Дулібський А.В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з 

футболу: Методичний посібник.- К: Федерація футболу України, Науково-методичний комітет.- 

2001.- 130 с.  

3. Мосейчук Ю.Ю. Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : методр. рекомендації / 

укл. Ю.Ю. Мосейчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 60 с. 
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