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Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт. 

ОПП (ОНП) фізична культура і спорт. 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). 

Форма навчання денна форма 

Семестр, в якому 
викладається дисципліна 

рік навчання: 2, Семестр: 3. 

Статус дисципліни Дисципліна вільного вибору 

Обсяг дисципліни 150 годин ( 5 кредитів ЕКТС) 

Мова викладання українська 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 

авторський курс 

Факультет Інтегрованих технологій і обладнання 

Кафедра фізичного виховання і спорту 

Розробник Олійник Олег Миколайович, старший викладач 
кафедри фізичного виховання і спорту. 

Викладач, який 

забезпечує проведення 

лекційних занять 

Олійник Олег Миколайович, старший викладач 

кафедри фізичного виховання і спорту. 

Викладач, який 

забезпечує проведення 

практичних/ 
лабораторних занять 

Олійник Олег Миколайович, старший викладач 

кафедри фізичного виховання і спорту. 

Локація та матеріально- 
технічне забезпечення 

Практика: понеділок 3 пара, спортивна зала 
середа 3 пара, спортивна зала. 

Лінк на дисципліну Посилання на розроблений електронний курс: 

 

Кількість 

годин 

 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Вид 

підсумкового 

контролю 

150 - 60 - 90 Залік 

Донбаська державна машинобудівна академія 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«Практикум з баскетболу» 
 

на 2022 / 2023 навчальний рік 
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Опис навчальної дисципліни. 
 

Предмет навчання Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

оволодіння професійно-педагогічними, технічними та 

тактичними навичками й уміннями, необхідними для 

проведення занять з баскетболу. 

Мета дисципліни формування у студенів знань з правил гри у баскетбол, 

оволодіння технічними прийомами та тактичними діями гри у 

нападі та захисті в баскетболі; формування здатності до 

організації змагальної діяльності з баскетболу різних груп 

населення. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Програмні результати навчання (ПРН): 
- показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне та самокритичне мислення; 

- здійснювати навчання руховим діям та розвиток 

рухових якостей людини в умовах різних форм організації 

занять фізичними вправами; 

- здійснювати заходи з підготовки спортсменів, 

організації й проведення спортивних змагань; 

- застосовувати у професійній діяльності знання 

анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та 

гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом; 

- застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни «Практикум з баскетболу» формує у 

студентів наступні програмні компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 
- здатність працювати в команді; 

- здатність планувати та управляти часом; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Фахові компетентності спеціальності (ФКС): 
- здатність забезпечувати формування фізичної 

культури особистості; 

- здатність застосовувати знання про будову та 

функціонування організму людини; 

- здатність проводити біомеханічний аналіз рухових 

дій людини; 

- здатність здійснювати навчання, виховання та 

соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, 

застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми; 
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 - здатність   використовувати   спортивні   споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар; 

- здатність до безперервного професійного 

розвитку. 

Програмні результати навчання (ПРН): 
- показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне та самокритичне мислення; 

- здійснювати навчання руховим діям та розвиток 

рухових якостей людини в умовах різних форм організації 

занять фізичними вправами; 

- здійснювати заходи з підготовки спортсменів, 

організації й проведення спортивних змагань; 

- застосовувати у професійній діяльності знання 

анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та 

гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом; 

- застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

Навчальна 

логістика 

Зміст   дисципліни.   Програма   навчальної   дисципліни 

складається з двох змістовних модулів. 

Завдання дисципліни: 
- опанувати необхідні знання та вдосконалити уміння і 

навики виконання технічних прийомів і тактичних дій у 

баскетболі; 

- опанувати знання про правила гри в баскетболі та 

вміння судити гру; 

- ознайомити з організацією та проведенням змагань з 

баскетболу. 

Види занять: практичні 

При вивченні навчальної дисципліни «Практикум з 

баскетболу» використовуються наступні методи навчання: 

Словесні: лекції, доповіді, повідомлення, дискусії, бесіди, 

дидактичне тестування; 

Наочні: демонстрація з залученням мультимедійних 

проекторів, презентації, відеоматеріалів. 

Практичні: різні види вправляння, виконання графічних 

робіт, проведення експерименту; 

Репродуктивний – в основу якого покладено виконання 

різного роду завдань за зразком. 

Пререквізити Вивчення курсу Практикум з баскетболу пов’язано та 

базується на знаннях дисциплін: Теорія і методика викладання 

спортивних ігор баскетбол, Теорія і методика фізичного 

виховання, Підвищення спортивної майстерності з баскетболу. 
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Постреквізити Передбачає можливість використання отриманих знань у 

процесі вивчення освітніх компонентів, таких як: Теорія і 

методика викладання обраного виду спорту, Загальна теорія 

підготовка спортсменів, Курсова робота, Виробнича 

(тренерська) практика, Виробнича практика за профілем 

майбутньої роботи, Теорія і методика дитячо-юнацького 

спорту, Рухливі ігри і забави. 

Політика курсу Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

Якщо здобувач відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями та 

проектами не допустимо порушення академічної 

доброчесності. 

Презентації та виступи мають бути авторськими 

оригінальними. 

Оцінювання 

досягнень 

Рейтинг успішності студента – це загальний бал, який 

отримав студент під час виконання завдань, передбачених 

програмою дисципліни. Максимальний рейтинг за дисципліну 

«Практикум з баскетболу» – 100 балів. При оцінюванні знань 

здобувачів з навчальної дисципліни «Практикум з баскетболу» 

формується з двох складових. 

Оцінюється поточна успішність (ПУ). Тестування, 

складання контрольних нормативів та самостійна робота 

проводиться протягом семестру. Для допуску до складання 

заліку студент повинен набрати за поточну успішність не 

менше 55 балів. 

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS. 

Студент, який отримав за всі контрольні завдання не менше 55 

балів, за його бажанням може бути звільнений від залікового 

іспиту. 

Академічна 

доброчесність 

Академічна доброчесність включає в себе сукупність 
духовних цінностей, таких як чесність, справедливість, довіра, 

повага і відповідальність, яких повинні дотримуватися усі 

учасники освітнього процесу. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань: поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 
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 методики досліджень і джерела інформації. 
Порушенням академічної доброчесності учасниками 

науково-освітнього процесу вважається: академічний плагіат, 

академічне шахрайство, фальсифікація результатів 

досліджень, посилань у власних публікаціях, будь-яких інших 

даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього 

процесу та наукових досліджень; надання завідомо 

неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) 

діяльності чи організації освітнього процесу; використання без 

відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час 

оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт 

інтересів; подарунок. 

Інформаційне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Баскетбол: історія розвитку, правила гри, методика 

навчання / О.О. Мітова, В.В. Грюкова. – Дніпропетровськ : 

Вид. «Інновація», 2016. – 110 с. 

2. Баскетбол: правила, гра, навчання [Текст]: навчальний 

посібник / Ж.Л. Козіна, Н.М. Кондак, С.Г. Защук, Т.В. 

Москалець. – Харків: Точка, 2012. –318 с. : іл. 

3. Вознюк Т.В. Основи теорії та методики спортивного 

тренування Навчальний посібник / Т.В. Вознюк. – Вінниця: 

ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 240 с. 

4. Горбуля В.Б. Баскетбол: тактика гри та методика 

навчання: навчально-методичний посібник для здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей / В.Б. 

Горбуля, В.О. Горбуля, О.В. Горбуля. – Запоріжжя : 

Запорізький національний університет, 2017. – 90 с. 

5. Ефімов О.А., Помещикова І.П. Основи баскетболу. 

Навчальний посібник. / О.А. Ефімов, І.П. Помещикова. – 

Харків: ХДАФК, 2011. – 108 с. 

 
Додаткова література: 

1. Олійник О.М. Спортивні ігри в системі фізичної 

підготовки студентів / О.М. Олійник, Ж.В. Малахова // 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : збірник 

наукових праць V Міжнародної науковопрактичної 

конференції (17–18 квітня 2019 року) / за заг. ред. Ю.О. 

Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 142-149. 

2. Єрмоленко О.В. Методика проведення практичних і 

самостійних занять зі спортивних ігор : посібник / О.В. 

Єрмоленко, М.В. Єрмоленко. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 

75 с. 

3. Самойлик    С.В.    Теорія    та    методика    викладання 

баскетболу: методичні вказівки до практичних занять [для 

фахівців ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.010201 
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 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»] / С.В. 

Самойлик – Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2012. – 112 с. 

4. Тимошенко О.В. Основи теорії та методики викладання 

спортивних і рухливих ігор: навчально-методичний посібник / 

О.В. Тимошенко, Р.М. Мішаровський. – К., 2018. – 259 с. 

5. Тучинська Т.А., Руденко Є.В. Баскетбол: навч.-метод. 

посіб. Т.А. Тучинська, Є.В. Руденко. – Черкаси : ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2015. – 95 с. 

 

 

 

Розробник: 

Старший викладач 

кафедри ФВіС 

__________/ О. М. Олійник/ 

«      » ____________2022 р. 

 

Розглянуто і схвалено 

на засіданні кафедри ФВіС 
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В. о. зав. кафедри ФВіС 

__________/ С. О. Черненко/ 

«      » ____________2022 р. 

 

Гарант освітньої програми: 

Доцент кафедри ФВіС, 

к.н.ф.в.с. 

__________/ С. О. Черненко/ 

«      » ____________2022 р. 

 

Затверджую: 

Декан факультету інтегрованих 

технологій і обладнання 

 

_________/ О. Г. Гринь / 

«      » ____________2022 р. 
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