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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

ГАНДБОЛ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ 
 (назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни:  вибіркова Форма навчання:   денна / заочна_ 

Освітній ступінь:   бакалавр____________________________________________ 

Галузь знань:   01 Освіта/Педагогіка_________________________________ 

Спеціальність:   014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт_________ 

Освітня програма:  Середня освіта: фізична культура, Фізична культура і спорт: 

тренерсько-викладацька діяльність_____________________________________________  

Рік навчання:   3-4_______ Семестр:   5-8_______________________________ 

Кількість кредитів (годин):  4   ( 120 год.: денна форма:  10 - лекції;  38  - практичних 

занять; 72  - самостійна робота. заочна форма: 2- лекції; 10  - практичних занять; 108  - 

самостійна робота) 

Мова викладання:   українська__________________________________________ 

Посилання на курс в онлайн-платформі ______Moodle__________________________ 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ:   Ганчева Крістіна Миколаївна___________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  викладач__________________________ 

Кафедра:   фізичного виховання, спорту та  здоров’я людини _____________ 

Робочій e-mail: kristinka78a@gmail.com_________________________________________ 

Години консультацій на кафедрі:    середа 14.30 – 15.30 годин________________ 

 

3. Опис та мета дисципліни 
 

Вивченням навчальної дисципліни  «Гандбол з методикою навчання» є засвоєння 

студентами теоретичних відомостей, теорії і методики навчання гандболу в спортивній 

школі;  вироблення у студентів практичних вмінь і навичок щодо володіння основними 

прийомами гри та методики їх навчання вихованців;  забезпечення ефективної 

професійної підготовки майбутніх учителів з фізичної культури та тренерів.       

  Метою викладання навчальної дисципліни «Гандбол з методикою навчання»  є 

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. 

 Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, 

що формуються під час вивчення дисциплін анатомія людини, легка атлетика та методика 

викладання, гімнастика та методика викладання, педагогіка, фізіологія людини, методика 

проведення рухливих ігор.  
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Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами психологія,  теорія та методика 

фізичного виховання, теорія і методика спортивного тренування. 

   

4. Результати навчання 
Студенти, що опанують навчальну дисципліну ”Волейбол з методикою навчання”  

зрозуміють: 

 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. 

 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

 виконувати технічні прийоми нападу і захисту, що вивчалися;  

 використовувати тактичні дії нападу і захисту під час навчальної гри;  

 проводити окремі частини уроку і  тренувального процесу ;  

 складати план-конспект уроку і тренувального заняття з  гандболу;  

 виконувати обов'язки судді під час навчальної гри та вести суддівську 

документацію; 

 користуватися історичною та науково-методичною літературою;  

 застосовувати набуті знання та вміння у майбутній професійній діяльності. 

 

5. Структура дисципліни 

Для денної форми  

Тема № 1.  Історія розвитку гри гандбол  

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2год): 

1.Історія розвитку гри гандбол у світі. 

2.Етапи розвитку гандболу.  

3.Історія розвитку гри гандбол в Україні. 

4.Розвиток сучасного гандболу  

5. Міні-гандбол 

6.Пляжний гандбол 

7.Офіційні правила гри.  

Рекомендовані джерела 
1. Борисова О.В. 2016. Розвиток спортивних ігор в умовах 

глобалізації спорту. метод. рекоменд.О.В.Борисова, 

Р.О.Сушко.  Київ., 36 с.  

2. Кудріна Н. В. Теорія і методика викладання гандболу 

(курс лекцій) : метод. посіб. / Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – 

Львів : ЛДУФК, 2010. – 37 с. 

3. Ю.Б.Ячнюк 2000 Чернівці: Гандбол: Методичні 

вказівки. Укл. Рута,.  43с.  
 

 Допоміжні матеріали. 

1. Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : 

метод. посіб. / В. І. Левків, Н. В. Кудріна, В. Л. Згоба. – 

Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – ISBN 978-966-2328-25-7. 

2. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі 

гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / 

Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. 

П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. 
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пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 01 (68). – С. 60–64. 

  

Ресурси  

1 Федерація гандболу України  https://handball.net.ua/  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок  на одну із тем:  

- Вплив занять спортивними іграми на 

організм людини.  

- Місце спортивних ігор в системі 

фізичного виховання України. 

2.Ознайомитися з: 

 Амплуа у гандболі. 

3. Введення термінологічного словника з 

гандболу. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

 

Рекомендовані джерела 
1. Борисова О.В. 2016. Розвиток спортивних ігор в умовах 

глобалізації спорту. метод. рекоменд.О.В.Борисова, 

Р.О.Сушко.  Київ., 36 с.  

2. Кудріна Н. В. Теорія і методика викладання гандболу 

(курс лекцій) : метод. посіб. / Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – 

Львів : ЛДУФК, 2010. – 37 с. 

3. Ю.Б.Ячнюк 2000 Чернівці: Гандбол: Методичні 

вказівки. Укл. Рута,.  43с.  
 

 Допоміжні матеріали. 

1. Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : 

метод. посіб. / В. І. Левків, Н. В. Кудріна, В. Л. Згоба. – 

Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – ISBN 978-966-2328-25-7. 

2. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі 

гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / 

Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. 

П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. 

пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 01 (68). – С. 60–64. 

  

Ресурси  
1 Федерація гандболу України  https://handball.net.ua/  

2. Українська гандбольна ліга [Електронний ресурс].  

Режим доступу: handball.net.ua    

3. Європейська Федерація гандболу [Електронний 

ресурс].  Режим доступу: eurohandball.com  

4. Міжнародна федерація гандболу [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: ihf.info 

 

  

Тема №2 . Фізична підготовка у гандболі 

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Загальна фізична підготовка у гандболі. 

2.Розвиток фізичних якостей у гандболі. 

3.Спеціальна фізична підготовка у 

гандболі.  

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

https://handball.net.ua/
https://handball.net.ua/
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1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  

 

Практичне заняття (4 год.): 

1.Техніка безпеки під час занять 

гандболом. 

2. Аналіз техніки та методика 

навчання стійкам та переміщенням у 

гандболі. 

3.Техніка володіння м’ячем (аналіз 

техніки та методика навчання передачам 

м’яча, кидкам м’яча по воротах, веденню 

м’яча, фінтам). 

4.Аналіз техніки та методика навчання 

техніки гри воротаря 

 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

Практичне заняття (4 год.): 

1.Загальна фізична підготовка. 

2.Вправи з метболами  

3.Легкоатлетичні вправи   

4.Вправи з м’ячами. 

5.Основи техніки навчання гри у гандбол.  

6. Ведення м’яча з одним кроком.  

7. Ведення м’яча з двома та трьома  

8. Конспект для проведення заняття 

кроками з обіграшом фішок. 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

http://www.ihf.info/
http://www.ihf.info/
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203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

Практичне заняття (2 год.): 

1 Загальна фізична підготовка.  

2. Рухливі ігри з м’ячами;  

3. Вправи з гімнастичними палицями та 

метболами. 

4.Основи техніки навчання гри у гандбол. 

5.Обіграш фішок двома руками в русі.  

6. Ведення м’яча зі зміною темпу руху. 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Підготувати реферат  обсягом 10-15 

сторінок на  одну тем:  

- Історія розвитку гандболу за кордоном і 

в Україні.  

- Характеристика діяльності Міжнародної 

федерації гандболу.  

-Характеристика діяльності Європейської 

федерації гандболу.  

- Характеристика діяльності федерації 

гандболу України.  

2. Ознайомитися з документи, які 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

http://www.ihf.info/
http://www.ihf.info/
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регламентують діяльність Міжнародної 

федерації гандболу, Європейської 

федерації гандболу та федерації гандболу 

України. 

3. Введення термінологічного словника з 

гандболу 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

 

Тема № 3 Технічна підготовка у гандболі 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Технічна підготовка у гандболі.  

2.Техніка безпеки під час занять 

гандболом.  

3.Аналіз техніки та методика навчання 

стійкам та переміщенням у гандболі.  

4.Техніка володіння м’ячем (аналіз 

техніки та методика навчання передачам 

м’яча, кидкам м’яча по воротах, веденню 

м’яча, фінтам). 

5. Аналіз техніки та методика навчання 

техніки гри воротаря.  

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://www.ihf.info/
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283


7 
 
 

 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у 

гандбол. (Передачі м’яча)  

2. Основні види передач м’яча у гандболі  

3. Передачі м’яча однією рукою з шагу 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол  

2.Передачі м’яча однією рукою з 

відскоком від підлоги.  

3.Вдосконалення техніки передач м’яча 

однією рукою з шагу 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
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змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у 

гандбол.  

2. Ловля м’яча двома руками на місці та 

в русі .  

3. Ловля м’яча однією рукою на місці та 

в русі .  

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
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Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у 

гандбол.  

2. Основи техніки обвідки у гандболі .  

3. Основи навчання заслонів у гандболі. 

4. Відволікаючі дії та рухи. 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
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(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну із тем: 

- Досягнення Українських гандболістів 

на міжнародній арені.  

- Фактори, що визначають ефективність 

змагальної діяльності гравців 

2.Побудувати план-конспект уроку або 

тренувальнного заняття з гандболу для 

учнів 7-9 класів. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

 

 Тема № 4. Тактика нападу гри гандбол     

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
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Лекція (2 год.): 

1. Індивідуальні тактичні дії в нападі у 

гандболі.  

2.Групові дії в нападі у гандболі.  

3.Командні дії в нападі у гандболі.  

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол  

2. Взаємодії гравців у захисті .  

3. Взаємодія гравців у захисті.  

4.Тактика нападу: індивідуальні тактичні 

дії  

5.Тактика захисту: індивідуальні 

тактичні дії. 

6.Навчальна практика. 

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Практичне заняття (2 год.): Рекомендовані джерела 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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1.Основи техніки навчання гри у гандбол 

2.Кидок м’яча по воротам з опорного 

положення  

3.Кидок м’яча по воротам у русі  

3.Навчальна практика. 

4.Суддівство 

1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у 

гандбол.  

2. Вдосконалення кидка м’яча по 

воротам з опорного положення .  

3. Вдосконалення кидка м’яча по 

воротам у русі. 

4. Блокування. 

5. Навчальна гра 

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Завдання для самостійної роботи: 

1.Введення термінологічного словника з  

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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2.Скласти комплекс 10-12 вправ для 

розвитку сили м’язів рук. 

3. Повторити термінологію спортивної 

гри. 

4. Намалювати схему гандбольного поля 

з розміткою на листі А4. 

5.Обгрунтувати письмово взаємозв’язок 

техніки і тактики гри у гандбол.  

6. Підготувати реферат  обсягом 10-15 

сторінок на тему: 

- Суддівство змагань у гандболі  

- Склад суддівської бригади.  

-Контроль змагальної діяльності 

гандболістів різного віку і кваліфікації. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

 

Тема № 5.  Тактика захисту гри гандбол 

 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1.Індивідуальні дії в захисті у гандболі. 

2.Аналіз та методика навчання груповим 

діям в захисті у гандболі.                 

3.Аналіз та методика навчання 

командним діям в захисті у гандболі 

4.Методика навчання тактики гри в 

захисті.  

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Індивідуальна атака гравця, 

атакувальні дії. 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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2.Групові дії в захисті. 

3. Комбінації в гандболі. 

4. Навчальна гра. 

 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824 

Практичне  заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол. 

1. Взаємодія гравців при атаці з ходу.  

2. Взаємодія гравців при атаці проти 

організованого захисту .  

3. Проведення уроку по плану-конспекту. 

4.Навчальна гра.  

5.Навчальна практика. 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824 

Практичне  заняття (4 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у футбол. 

(Техніка гри воротаря у гандболі):  

2.Техніка переміщень воротаря .  

3. Техніка гри воротаря на лінії воріт.  

4.Гра воротаря при виконанні 7-метрових 

штрафних кидках. 

5.Гра воротаря при виконанні 9-метрових 

вільних кидках  

6.Організація швидкого відриву  

7..Навчальна гра.  

8.Начальна практика. 

9.Суддівство 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознайомитися з методикою навчання 

тактичної підготовки волейболістів.  

2. Опрацювати методику навчання 

тактики нападу у грі волейбол.  

3.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну з тем: 

- Контроль тренувальної діяльності 

гандболістів різного віку і кваліфікації.  

- Особливості підготовленості юних 

гандболістів в ДЮСШ, СДЮСШОР і 

загальноосвітніх школах.  

- Контроль змагальної і тренувальної 

діяльності груп ПФСС і ПСМ. 

4.Побудувати план-конспект 

тренувального заняття  з гандболу для 

дітей 10-13 років.  

5. Підібрати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей для молодших 

вихованців.  

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824   

 

Тема № 6.  Організація і проведення змагань з гандболу. 

 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1.Організація і проведення змагань з 

гандболу.                                        

2.Правила змагань з гандболу.          

3.Види змагань.                       

4.Положення про змагання.          

5.Системи розіграшу.              

6.Виявлення переможців змагань.  

7.Правила проведення змагань з гандболу 

8. Види планування.              

9.Планування учбової роботи в школі або 

спортшколі.                                               

10. План-конспект уроку з 

гандболу в школі.                                     

11. План-конспект тренувального заняття 

12.Звітність  роботи. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://www.fivb.com/
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2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

Практичне  заняття (2 год.): 

1.Характеристика уроку з гандболу. 

2. План-конспект заняття з гандболу. 

3.Змагання з гандболу. 

4.Положення про змагання. 

5. Правила проведення змагань. 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

Практичне  заняття (4 год.): 

1.Гандбол в позаурочний час. 

2. Основні причини травматизму на 

заняттях з гандболу. 

3. Педагогічні основи контролю в 

гандболі 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
http://www.fivb.com/
http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
http://www.fivb.com/
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волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну з тем: 

-Характеристика кваліфікаційного 

відбору збірних команд до фінальної 

частини олімпійського турніру.  

-Характеристика положення про 

змагання.       

- Характеристика змагальної діяльності 

гандболістів 

2.Побудувати план-конспект 

тренувального заняття або уроку  з 

гандболу для дітей 15-17 років.  

3. Підібрати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей для дітей віком 10-12 

років.  

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

 

Заочна форма 

 
Тема № 1.  Історія розвитку гри гандбол  

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год): 

1.Історія розвитку гри гандбол у світі. 

2.Етапи розвитку гандболу.  

3.Історія розвитку гри гандбол в Україні. 

4.Розвиток сучасного гандболу  

5. Міні-гандбол 

6.Пляжний гандбол 

7.Офіційні правила гри.  

Рекомендовані джерела 
1. Борисова О.В. 2016. Розвиток спортивних ігор в умовах 

глобалізації спорту. метод. рекоменд.О.В.Борисова, 

Р.О.Сушко.  Київ., 36 с.  

2. Кудріна Н. В. Теорія і методика викладання гандболу 

(курс лекцій) : метод. посіб. / Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – 

Львів : ЛДУФК, 2010. – 37 с. 

3. Ю.Б.Ячнюк 2000 Чернівці: Гандбол: Методичні 

вказівки. Укл. Рута,.  43с.  
 

 Допоміжні матеріали. 

1. Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : 

метод. посіб. / В. І. Левків, Н. В. Кудріна, В. Л. Згоба. – 

Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – ISBN 978-966-2328-25-7. 

2. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі 

гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / 

Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. 

http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
http://www.fivb.com/
http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
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П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. 

пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 01 (68). – С. 60–64. 

  

Ресурси  

1 Федерація гандболу України  https://handball.net.ua/  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок  на одну із тем:  

- Вплив занять спортивними іграми на 

організм людини.  

- Місце спортивних ігор в системі 

фізичного виховання України. 

2.Ознайомитися з: 

 Амплуа у гандболі. 

3. Введення термінологічного словника з 

гандболу. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

 

Рекомендовані джерела 
1. Борисова О.В. 2016. Розвиток спортивних ігор в умовах 

глобалізації спорту. метод. рекоменд.О.В.Борисова, 

Р.О.Сушко.  Київ., 36 с.  

2. Кудріна Н. В. Теорія і методика викладання гандболу 

(курс лекцій) : метод. посіб. / Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – 

Львів : ЛДУФК, 2010. – 37 с. 

3. Ю.Б.Ячнюк 2000 Чернівці: Гандбол: Методичні 

вказівки. Укл. Рута,.  43с.  
 

 Допоміжні матеріали. 

1. Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : 

метод. посіб. / В. І. Левків, Н. В. Кудріна, В. Л. Згоба. – 

Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – ISBN 978-966-2328-25-7. 

2. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі 

гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / 

Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. 

П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. 

пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 01 (68). – С. 60–64. 

  

Ресурси  

1 Федерація гандболу України  https://handball.net.ua/ 

  

Тема №2 . Фізична підготовка у гандболі 

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Техніка безпеки під час занять 

гандболом. 

2. Аналіз техніки та методика 

навчання стійкам та переміщенням у 

гандболі. 

3.Техніка володіння м’ячем (аналіз 

техніки та методика навчання передачам 

м’яча, кидкам м’яча по воротах, веденню 

м’яча, фінтам). 

4.Аналіз техніки та методика навчання 

техніки гри воротаря 

 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

https://handball.net.ua/
https://handball.net.ua/
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В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Загальна фізична підготовка. 

2.Вправи з метболами  

3.Легкоатлетичні вправи   

4.Вправи з м’ячами. 

5.Основи техніки навчання гри у гандбол.  

6. Ведення м’яча з одним кроком.  

7. Ведення м’яча з двома та трьома  

8. Конспект для проведення заняття 

кроками з обіграшом фішок. 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Підготувати реферат  обсягом 10-15 

сторінок на  одну тем:  

- Історія розвитку гандболу за кордоном і 

в Україні.  

- Характеристика діяльності Міжнародної 

федерації гандболу.  

-Характеристика діяльності Європейської 

федерації гандболу.  

- Характеристика діяльності федерації 

гандболу України.  

2. Ознайомитися з документи, які 

регламентують діяльність Міжнародної 

федерації гандболу, Європейської 

федерації гандболу та федерації гандболу 

України. 

Рекомендовані джерела 
1. Мельник В. Структура та ефективність виконання 

паралельних групових взаємодій у нападі юними 

гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // 

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. 

Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 

188. 

2. Костюкевич В.М. 2014  «Теорія і методика спортивної 

підготовки» (на прикладі командних ігрових видів 

спорту). Навчальний посібник В. М. Костюкевич  

Вінниця: Планер,  616 с.  

3. Мельник В. Структура та ефективність командних 

атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації 

/ Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 

культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199–

203. 

 

 Допоміжні матеріали. 

http://www.ihf.info/
http://www.ihf.info/
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3. Введення термінологічного словника з 

волейболу. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

1.Кубраченко А.Г. 2010 Гандбол: учеб.для высших учеб. 

завед. систем. физ. воспит. и спорта А.Г.Кубраченко, 

В.Г.Ткачук. К.:. 416 с.  

2. Левкін В.І. 2011 Теорія і методика викладання гандболу 

метод. посіб. для студ.В.І.Левкін, Н.В.Кудріна, В.Л.Згоба. 

Львів.: ЛДУФК,.  136 с.   

 

Ресурси  

Міжнародна федерація гандболу: [електронний ресурс] 

режим доступу: www.ihf.info  
 

 

Тема № 3 Технічна підготовка у гандболі 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Технічна підготовка у гандболі.  

2.Техніка безпеки під час занять 

гандболом.  

3.Аналіз техніки та методика навчання 

стійкам та переміщенням у гандболі.  

4.Техніка володіння м’ячем (аналіз 

техніки та методика навчання передачам 

м’яча, кидкам м’яча по воротах, веденню 

м’яча, фінтам). 

5. Аналіз техніки та методика навчання 

техніки гри воротаря.  

 
Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://www.ihf.info/
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
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http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425   

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол  

2.Передачі м’яча однією рукою з 

відскоком від підлоги.  

3.Вдосконалення техніки передач м’яча 

однією рукою з шагу 

4.Основи техніки навчання гри у 

гандбол.  

5. Ловля м’яча двома руками на місці та 

в русі .  

6. Ловля м’яча однією рукою на місці та 

в русі . 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

Завдання для самостійної роботи: 

1.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну із тем: 

- Досягнення Українських гандболістів 

на міжнародній арені.  

- Фактори, що визначають ефективність 

змагальної діяльності гравців 

2.Побудувати план-конспект уроку або 

тренувальнного заняття з гандболу для 

учнів 7-9 класів. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Приступа Є. Система підготовки висококваліфікованих 

команд з гандболу в річному макроциклі / Євген Приступа, 

Валерія Тищенко // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 

2016. – № 2 (24). – С. 45–53. 

2. К. І. Білий, О. А. Садко 2009 Навчання основ техніки та 

тактики гри в гандбол: навч. метод. рекомендації для 

студентів фак. фіз. виховання. Брест: БрДУ, с. 47 

3. О. Я. Овчиннікова 2008 Побудова підготовки 

гандболісток високої кваліфікації на основі контролю 

змагальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 

[спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної 

фізичної культури” / Овчиннікова Алія Якубівна. М., 21 с 

  

Допоміжні матеріали. 

1. Платонов В.М. 2013 Періодизація спортивної 

підготовки. Загальна теорія та її практичні застосування 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
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В.М.Платонов. К.: Олімпійська література. 105 

2. Сидорчук С.О. 2013 р. Деякі особливості змагальної 

діяльності команд-лідерів світового юнацького гандболу 

С.А. Сидорчук Теорія та практика фізичної культури: 

тренер: журнал у журналі. № 9. С. 73-78. 

3. Соловей О.М. 2016 Розвиток гандболу в контексті 

аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах світу, 

Європи та України О.М. Соловей  Спортивний вісник 

Придніпров’я: Науково-практичний журнал. 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС.  № 1. С.128-131. 

 

Ресурси  

1.Гандбол 2015 анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] уклад. Ірина Свістельник.  Львів : [б. 

в.],.  38 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283   

2. Ігри 2016: анот. трьома мовами бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс]  уклад. Ірина Свістельник.  Львів : 

[б. в.],.  24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962  3. Регбі : 

анот. трьома мовами бібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс]  уклад. Ірина Свістельник. Львів : [б. в.], 2015. 6 с. 

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, 

спорту і туризму”, вип. 2). 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425    

 

 Тема № 4. Тактика нападу гри гандбол     

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол  

2. Взаємодії гравців у захисті .  

3. Взаємодія гравців у захисті.  

4.Тактика нападу: індивідуальні тактичні 

дії  

5.Тактика захисту: індивідуальні 

тактичні дії. 

6.Навчальна практика. 

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Практичне заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол 

2.Кидок м’яча по воротам з опорного 

положення  

3.Кидок м’яча по воротам у русі  

3.Навчальна практика. 

4.Суддівство 

5.Блокування 

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

Завдання для самостійної роботи: 

1.Введення термінологічного словника з  

2.Скласти комплекс 10-12 вправ для 

розвитку сили м’язів рук. 

3. Повторити термінологію спортивної 

гри. 

4. Намалювати схему гандбольного поля 

з розміткою на листі А4. 

5.Обгрунтувати письмово взаємозв’язок 

техніки і тактики гри у гандбол.  

6. Підготувати реферат  обсягом 10-15 

сторінок на тему: 

- Суддівство змагань у гандболі  

- Склад суддівської бригади.  

-Контроль змагальної діяльності 

гандболістів різного віку і кваліфікації. 

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 
1. СОЛОВЕЙ О.М., СОЛОВЕЙ Д.О. Основи навчання 

тактики гри в гандбол. Навчально – методичний посібник. 

Дніпро 2018 

2. Ж. Л. Козіна 2010 Спортивні ігри : навчальний посібник 

для вищ. навч. закладів : у 2 т.  міністерство освіти і науки 

України, Харківській національний педагогічний 

університет імені Г. C. Сковороди. Т. 1 : Загальні основи 

теорії і методики спортивних ігор. Харків : Точка,. 200 с.  

3.Особливості атакувальних тактичних дій кваліфікованих 

гандболістів / Валерій Мельник, Володимир Левків, 

Мар'ян Пітин, Ніна Кудріна, Надія Лібович //– 2015. – Vol. 

4, N 1 (9). – P. 452 – 458. 

 Допоміжні матеріали. 
1. Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of 

physiological indicators in Handball team / Evhen Prystupa, 

Tyshchenko Valeria // Journal of Physical Education and 

Sport. – 2017. – Vol. 1, art 49. – P. 335–341. 

2. Тищенко В.О. 2014 Методологічні основи сучасної 

системи підготовки гандболістів вищої. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.,  

Харків: ХХПІ. № 1. С. 76-79. 

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

2. Українська гандбольна ліга  handball.net.ua 

3. Європейська Федерація гандболу  eurohandball.com  

4..Міжнародна федерація гандболу ihf.info   

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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Тема № 5.  Тактика захисту гри гандбол 

 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне  заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у гандбол. 

1. Взаємодія гравців при атаці з ходу.  

2. Взаємодія гравців при атаці проти 

організованого захисту .  

3. Проведення уроку по плану-конспекту. 

4.Навчальна гра.  

5.Навчальна практика. 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824 

Практичне  заняття (2 год.): 

1.Основи техніки навчання гри у футбол. 

(Техніка гри воротаря у гандболі):  

2.Техніка переміщень воротаря .  

3. Техніка гри воротаря на лінії воріт.  

4.Гра воротаря при виконанні 7-метрових 

штрафних кидках. 

5.Гра воротаря при виконанні 9-метрових 

вільних кидках  

6.Організація швидкого відриву  

7..Навчальна гра.  

8.Начальна практика. 

9.Суддівство 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознайомитися з методикою навчання 

тактичної підготовки волейболістів.  

2. Опрацювати методику навчання 

тактики нападу у грі волейбол.  

3.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну з тем: 

- Контроль тренувальної діяльності 

Рекомендовані джерела 
1. Турчин И.Е. 2000 Стратегия игры: Худож. докум. 

повесть И.Е.Турчин, А.М.Семененко, В.З.Фисюн. – Киев.: 

Из-тво «Молодь»,. 176 с.: ил. Знаменосцы спорта 

2. ЕЮ Дорошенко, ВО Цапенко, ВО Петров, ДГ Сердюк, 

НЛБарська  Аналіз ефективності змагальної діяльності 

воротарів вищої кваліфікації в гандболі. Дніпро  2005. 

3. Цыганок В.И. 2012 Новые подходы к анализу 

атакующих действий в мужском гандболе высших 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
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гандболістів різного віку і кваліфікації.  

- Особливості підготовленості юних 

гандболістів в ДЮСШ, СДЮСШОР і 

загальноосвітніх школах.  

- Контроль змагальної і тренувальної 

діяльності груп ПФСС і ПСМ. 

4.Побудувати план-конспект 

тренувального заняття  з гандболу для 

дітей 10-13 років.  

5. Підібрати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей для молодших 

вихованців.  

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

достижений  В.И. Цыганок, А.М. Соловей  Спортивний 

вісник Придніпров’я: Науково-практичний журнал. – 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС. № 1.  С.35-39 

 

 Допоміжні матеріали. 

1. Цыганок В.И. 2009 Спортивные игры: от теории к 

практике: Учебное пособие. Запорожье, «Диво»,.  198 с.  

2. Feldmann Klaus. 2004 Handball Camps. Handball. 

Peryodical.  N 2.  P. 75-76.  

 

Ресурси  
1 Гандбол : правила соревнований: Физкультура и спорт, 

63с.Режим доступа: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824  

 

Тема № 6.  Організація і проведення змагань з гандболу. 

 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1.Організація і проведення змагань з 

гандболу.                                        

2.Правила змагань з гандболу.          

3.Види змагань.                       

4.Положення про змагання.          

5.Системи розіграшу.              

6.Виявлення переможців змагань.  

7.Правила проведення змагань з гандболу 

8. Види планування.              

9.Планування учбової роботи в школі або 

спортшколі.                                               

10. План-конспект уроку з 

гандболу в школі.                                     

11. План-конспект тренувального заняття 

12.Звітність  роботи. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

Практичне  заняття (2 год.): 

1.Характеристика уроку з гандболу. 

2. План-конспект заняття з гандболу. 

3.Змагання з гандболу. 

4.Положення про змагання. 

5. Правила проведення змагань. 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1824
http://www.fivb.com/
http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
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показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Підготувати реферат обсягом 10-15 

сторінок на одну з тем: 

-Характеристика кваліфікаційного 

відбору збірних команд до фінальної 

частини олімпійського турніру.  

-Характеристика положення про 

змагання.       

- Характеристика змагальної діяльності 

гандболістів 

2.Побудувати план-конспект 

тренувального заняття або уроку  з 

гандболу для дітей 15-17 років.  

3. Підібрати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей для дітей віком 10-12 

років.  

Терміни виконання: за один тиждень 

до закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих гандболісток з урахуванням специфічних 

особливостей організму : дис. – з фіз. виховання і  спорту: 

24.00. 01 Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

Дніпро, 2018. 

2. Циганок, В. І., and О. М. Соловей. "Диференціація 

показників результативності техніко-тактичних дій 

кваліфікованих гандболістів у змагальному процесі." 

(2020). 

3. Кічук С.Ф., Авраменко В.Г., Лобанков В.С., Гавралов 

Ю.Л. 2003. Спортивні і рухливі ігри та методика 

викладання (Тестові завдання)  Тернопіль, ТДПУ 80 с 

 

 Допоміжні матеріали.  
1. Дубенчук А.І. 2006 Спортивні ігри з м’ячем: правила. – 

Харків .: ТОРСІНГ ПЛЮС,.  288 с. 

2. ТИЩЕНКО В. Структура та зміст змагальної діяльності 

кваліфікованих гандболісток //Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2011. – №. 3 (5). – С. 42-49. 

 

Ресурси  
1Офіційний інтернет-сайт міжнародної федерації 

волейболу (FIVB) [Режим доступу] (http://www.fivb.com). 

2 Офіційний інтернет-сайт європейскої конференції 

волейболу (CEV) [Режим доступу] (http://www.cev. ua )  

3Офіційний сайт Федерації волейболу України [Режим 

доступу] www.fvu.in.ua/  8 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/  

 

 

6. Політика курсу. 

Політика щодо відвідування академічних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

http://www.fivb.com/
http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
http://www.fivb.com/
http://www.fvu.in.ua/
https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
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відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

Політика оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання  

завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване 

на чинних нормативних документах. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль. 

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота 

 Зразок модульної контрольної роботи: 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

1.   Суддівська колегія в гандболі, її обов’язки. 

2.   Склад гандбольної команди та обов’язки кожного з гравців. 

 

Форма підсумкового контролю:  залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною 

шкалою 
51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 
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результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

 

 
 

Викладач                       Ганчева К.М. 
                 (підпис)                 (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

протокол № 5 від «10» січня 2023  р. 

 

Завідувач кафедри                      доц. Баштовенко О.А. 
                 (підпис)     (ПІБ) 

 


