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ПЕРЕДМОВА 

Спортивні ігри є найбільш популярними видами спорту на 

всіх континентах світу. Більшість спортивних ігор абсолютно 

доступні та не потребують особливих затрат і матеріального 

забезпечення. Варто зазначити великий вплив спортивних ігор на 

здоров'я людей різних вікових категорій. В більшості країн світу 

спортивні ігри складають основний програмний матеріал в 

шкільних і вузівських програмах з фізичного виховання. 

Відповідно до навчальних планів для студентів денної та 

заочної форми навчання передбачено вивчення фахової 

дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор», 

програма якої передбачає лекційний та практичний курс з видів 

спортивних ігор, які входять до шкільної програми гандбол, 

волейбол, баскетбол і футбол. Ці види спорту найбільш повно 

відображені в навчальному посібнику. Насамперед це стосується 

історії розвитку спортивних ігор, класифікації техніки і тактики, 

методики навчання ігровим прийомам тощо. 

Окрім цього у навчальному посібнику наведені основні 

терміни зі спортивних ігор, надана рекомендована література. 

Автори будуть вдячні за пропозиції та критичні зауваження 

до змісту навчальної книш. 

 
 


