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ПЕРЕДМОВА 

 

Серед різних засобів і методів фізичного виховання 

провідне місце належить іграм, під час яких розвиваються 

моторні навички і формуються такі найважливіші фізичні 

якості, як швидкість, спритність, витривалість тощо. Ігри 

допомагають також усебічному розвиткові людини. Вони 

розширюють коло її уявлень, розвивають увагу, 

спостережливість, пам’ять, кмітливість. Ігри – це неабиякий 

засіб емоційного розвитку й виховання. 

В іграх багатогранно виявляються вольові якості 

людини – настирливість, зважливість, сміливість. У групових 

іграх необхідна узгоджена колективна поведінка, яка сприяє 

розвиткові й укріпленню відчуття взаємовиручки, 

взаємодопомоги і дисципліни. В іграх виразно виявляються 

індивідуальні особливості й розкриваються риси характеру 

гравців, що дає змогу викладачеві краще пізнати їх. 

Усе це свідчить про те, що ігри повинні бути широко 

впроваджені як виховний засіб у педагогічний процес. 

Цей посібник укладений з метою надання методичної 

допомоги, необхідної викладачам у проведенні занять. Він 

містить у собі близько ста ігор. Така їх кількість, а також 

варіативність складності дозволять урахувати вимоги й 

особливості навчально-тренувального процесу, а саме: вік 

гравців, їхню кількість, фізичну і техніко-тактичну підготовку. 

Класифікація рухливих ігор викликає певну складність. 

Насправді, важко уявити гру, яка б не сприяла комплексному 

розвиткові фізичних якостей. Тому, на нашу думку, цей 

принцип не дуже зручний. У нашому посібнику більшість ігор 

розділена за таким простим показником, як вихідне шикування 

гравців, решта ж ігор віднесена до розділів „Ігри з 

переборюванням опору напарника” й „Ігри з елементами 

техніки і тактики командних ігрових видів спорту”. Усі ці ігри 

пройшли апробацію в спортивній залі зі стандартними 

розмірами 36 18 метрів, з розміткою й устаткуванням трьох 

майданчиків: волейбольного, баскетбольного і гандбольного, 
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але це не означає, що вони не можуть бути застосовані в залах 

менших розмірів (за винятком декотрих ігор). 

Автор висловлює щиру подяку своїм педагогам-

наставникам, викладачам Одеського державного педагогічного 

інституту ім. К.Д. Ушинського Снімщиковій Галині Георгіївні, 

Борисовій Наталії Іванівні, Лучину Едуарду Петровичу за 

високий професіоналізм і педагогічну культуру. Прищеплена 

Вами „потреба творчості” надихнула і допомогла мені у 

створенні цього посібника. 

Сподіваємося, що матеріал посібника буде корисним і 

надасть суттєвої допомоги в навчально-тренувальному процесі 

фахівцям волейболу, викладачам тощо. 
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Методичні рекомендації викладачам, яким бракує 

належного 

досвіду проведення рухливих ігор 

 

1. Під час проведення ігор викладач повинен уважно 

спостерігати за гравцями. Не слід доводити учасників гри до 

втрати інтересу до неї і надмірного стомлення, своєчасно 

припиняючи гру. 

2. В іграх, де доводиться вдаряти одне одного долонями 

(„квацяти”), необхідно привчати гравців робити вдари легко, не 

завдаючи болю своїм партнерам. 

3. Під час будь-якої, навіть найпростішої гри, необхідно 

привчати гравців до точного виконання правил. Це має велике 

педагогічне значення. 

4. У групових іграх, де одна команда перемагає іншу, 

необхідно підкреслити момент перемоги і назвати команду-

переможницю. 

5. Аби стимулювати активність малорухливих, 

малоініціативних учасників, необхідно частіше призначати їх на 

роль гравця, що водить, навіть не у свою чергу. Не слід 

потурати тим гравцям, які постійно пропонують себе на цю 

роль. 

6. Не слід відстороняти від ігор фізично непідготовлених 

і малорухливих гравців. Краще за все їх відокремити, 

запропонувавши гру, яка б відповідала їхнім можливостям. За 

таких умов вони не будуть заважати своїм більш сильним і 

спритним партнерам по групі (команді) й охоче візьмуть участь 

в іграх. 

7. Не можна проводити ігри без попередньої підготовки. 

До ігор необхідно завчасно готуватися, добираючи такі, котрі 

будуть відповідати рівню підготовки учасників. Слід також 

урахувати погодні умови та стан майданчика, якщо ігри 

проводяться просто неба. Ігри необхідно добре вивчити й 

продумувати їх послідовність. Опріч того, завше хороше мати 

про всяк випадок все необхідне для проведення декілька ігор. 

Можуть виникнути ситуації, коли якась з ігор не буде добре 
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сприйнята учасниками або їх кількість не буде відповідати 

вихідним умовам гри. 

9. Для того, щоб учасники могли ліпше собі уявити ту чи 

ту гру, перш ніж пояснювати її умови (правила), потрібно 

спершу вишикувати їх у вихідне положення для цієї гри, а потім 

уже починати пояснення. Приміром, у тих іграх, де гравці 

вишикуються по колу, викладачеві, пояснюючи правила гри, 

потрібно стояти разом із учасниками гри в колі, а не в його 

середині. 

10. У деяких іграх, де необхідна парна кількість 

учасників, команда, яка має у своєму складі „зайвого” гравця, 

зазвичай прагне скоротити свій склад за рахунок найслабкішого 

партнера. Це не завжди доцільно. У такому разі можна 

запропонувати такі варіанти: призначити „зайвого” учасника 

суддею гри; можливо, щоб сам викладач узяв участь у грі на 

боці команди, в якої не вистачає гравців, але при цьому він не 

повинен надто захоплюватися нею, зберігаючи контроль за 

перебігом подій; також можна запропонувати найсильнішому 

гравцеві команди з парною кількістю учасників виконати 

завдання гри два рази (наприклад, в естафеті), але не поспіль, 

щоб урівноважити шанси команд. 

11. У тих іграх, які потребують позначення 

обмежувальних ліній (старт, фініш, межі „домів” тощо), їх слід 

позначити не ближче, ніж за 2 – 3 метри від стін і 

травмонебезпечних предметів, яких не можна прибрати. 

12. До початку заняття, на якому планується проведення 

ігор, естафет, викладачеві слід підготувати відповідну кількість 

інвентарю (м’ячі, манишки, гімнастичні палиці й естафетні 

палички, мотузки, скалки, крейду тощо) і заздалегідь розкласти 

його по зручних для використання місцях. Буде добре, якщо 

учасники гри безпосередньо візьмуть участь у цьому процесі, це 

відповідним чином привчить їх до охайності і, певною мірою, 

налаштує на прийдешню гру (заняття). Зрозуміло, що брак будь-

якої „дрібниці” може призвести до зниження щільності заняття 

(гри) і зменшити зацікавленість гравців. 

13. Викладач, проводячи ігри, повинен користуватися 

спортивним свистком (сиреною). По-перше, чітке подавання 
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сигналів великою мірою збереже голосовий апарат викладача, 

на який припадає неабияке навантаження. По-друге, звичка 

гравців починати або негайно припиняти будь-які дії після 

свистка підвищує дисципліну заняття. І, по-третє, реагування на 

свисток виробляє і закріплює в гравців звичку підкорення йому. 

Це стане їм у нагоді за участі в серйозних спортивних іграх, де 

за дії після свистка гравець може бути покараний і видалений із 

гри, чим зашкодить своїй команді. 

14. Плануючи послідовність ігор, викладач на початок 

заняття має поставити ігри середньої рухливості і середнього 

емоційного напруження – це відповідним чином підготує 

організм до навантажень основної частини заняття. Закінчувати 

ж заняття потрібно відносно спокійними іграми, з малою 

рухливістю, щоби по завершенні гри гравці не перебували в 

стані емоційного перезбудження. 
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1. ІГРИ З ПЕРЕБОРЮВАННЯМ ОПОРУ 

СУПЕРНИКА 

 

1.1. ТЯГНИ ЗА СОБОЮ 

 

Кількість гравців: близько 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; манишки, крейда. 

Підготовка. На майданчику крейдою обкреслюють два 

концентричні кола. Учасників гри розділяють навпіл. Гравці 

будь-якої команди одягають манишки. Одна команда стає у 

внутрішнє коло, а інша – у зовнішнє. 

Опис гри. За сигналом гравці прагнуть перетягнути 

суперників у своє коло. Команда, яка по закінченні часу гри, 

перетягне до себе в коло більше гравців іншої команди, 

перемагає. 

 

 
Рис. 1.1. До гри „Тягни за собою” 

 

Правила гри: 1) забороняються будь-які задушливі і 

болісні прийоми; 2) не дозволяється тягнути вдвох одного та 

захоплювати суперника за одяг. 

Методичні вказівки. Викладачеві потрібно стежити за 

тим, щоби „боротьба” між командами не виходила з-під 

контролю і гравці ставилися поважно одне до одного. Не слід 

припускати великої скупченості гравців у колах, тобто діаметр 

кіл має бути достатнім для нещільного розміщення в ньому 

гравців. 
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Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові сили, 

спритності, виховує почуття колективізму та взаємовиручки, 

привчає до рішучих дій. 

 

1.2. ВИТЯГНИ-НО З КОЛА 

 

Кількість гравців: близько 16 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; крейда. 

Підготовка. Залежно від кількості учасників гри 

обкреслюють коло відповідного діаметра. Гравців розділяють з 

урахуванням їхніх фізичних можливостей на пари, і вони 

попарно розташовуються в колі. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом пари 

починають боротьбу, метою якої буде витягнути свого 

напарника-суперника з кола і при цьому водночас зуміти 

втриматися в колі. Після вдалої „сутички” обидва гравці 

покидають коло, але звитяжець за те, що він узяв гору в 

боротьбі, здобуває переможний бал, а його суперник, той, кому 

він завдав поразки, чекає на перемогу в наступній спробі. 

Декілька повторів з підбиттям підсумкових результатів дадуть 

змогу визначити, хто серед гравців найбільш спритний і 

сильний. 

 

 
Рис. 1.2. До гри „Витягни-но з кола” 

 

Правила гри: 1) категорично забороняється захоплення 

за шию, задушливі та болісні прийоми, підсікання ніг 
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противника тощо, а також будь-які дії, котрі можуть призвести 

до травмування учасників гри; 2) достатньо для отримання 

локальної перемоги в „сутичці”, щоб суперник заступив за 

обмежувальну лінію хоча б одною ногою. 

Методичні вказівки. До проведення гри викладачеві та 

його помічникам необхідно оглянути місце, де буде проходити 

поєдинок. На підлозі (землі) не повинно бути ковбанів, ям; її 

поверхня має бути не ковзкою, чистою, без скалок тощо. У разі 

виявлення з боку гравців агресивності, постійної грубості, 

неповаги до суперників, викладачеві слід негайно уникнути цієї 

травмонебезпечної ситуації, назвавши чітко пару, яка 

видаляється за порушення правил із кола. Для підтримання 

стійкої зацікавленості гру необхідно проводити динамічно, 

декілька разів поспіль, пропонуючи, кожен раз, інший її варіант. 

Варіант гри: пари формуємо в той же спосіб, себто за 

фізичними можливостями гравців, але боротьба точиться вже 

між командами. Після того, як хтось з гравців звільнився, тобто 

„видалив” свого суперника за межі кола, він одразу ж починає 

допомагати будь-кому із членів своєї команди і так далі. 

Звичайно, що перемагає команда, яка змогла „очистити” коло 

від усіх гравців-суперників. Для цього варіанта гри бажано мати 

манишки. 

Педагогічне значення. Гра розвиває силу, спритність, 

виховує наполегливість і зваженість, привчає до 

відповідальності за свої дії, консолідує команду. 

 

1.3. ПІДШТОВХУВАЧІ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: зала, майданчик, 

Підготовка. Учасників гри розділяють по парах 

відповідно до їхніх фізичних можливостей. Гравці кожної пари 

стають одне навпроти одного на одній нозі, зігнувши іншу ногу, 

руки кладуть за спину. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом (свистком 

або оплеском) гравці прагнуть поштовхом плеча вивести з 

рівноваги суперника, примусивши його стати на обидві ноги. За 
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кожну таку вдалу спробу нараховують одне очко. Перемагає 

той, хто набере більше очок за визначений час. 

 

 
Рис. 1.3. До гри „Підштовхувачі” 

 

Правила гри: 1) не можна штовхати одне одного 

руками; 2) міняти ногу можна лише за сигналом; 

3) забороняються небезпечні рухи головою; 4) відстань між 

суперниками повинна бути не більше 2 – 3-х кроків, тобто не 

можна навмисно збільшувати відстань, уникаючи гри. 

Методичні вказівки. У залі під час проведення гри не 

можна допускати великого скупчення гравців і наявності зайвих 

предметів, що може призвести до травмування учасників. 

Майданчик для гри повинен бути рівним, без ям і ковбанів 

(якщо гра проводиться просто неба). 

Варіант гри: гру проводять за кубковою системою 

розіграшу до виявлення остаточного переможця. 

Педагогічне значення. Гра розвиває силу, спритність, 

виховує кмітливість, наполегливість і зважливість. 
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2. ІГРИ З ВІЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ГРАВЦІВ 

(„КВАЧІ”) 

 

2.1. „КВАЧ” 

 

Кількість гравців: близько 15 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Для цієї гри використовують будь-яку 

площу, обмежену лініями розмітки. Усі учасники одночасно 

розташовуються на майданчику. Викладач призначає гравця, 

який розпочне гру – „квача”. 

Опис гри. За сигналом гравці розбігаються 

майданчиком, а той, хто водить, їх ловить. Гравець, котрого він 

доторкнувся рукою, міняється з ним роллю, голосно 

оголошуючи: „Я – „квач!” і так далі. Гра не має певного 

закінчення. 

 

 
Рис. 2.1. До гри „Квач” 

 

Правила гри: 1) новому „квачеві” не дозволяється 

одразу ж переслідувати гравця, який водив до нього; 2) гравець, 

який вийде за межі майданчика, вважається „квачем”. 

Методичні вказівки. Якщо кількість гравців завелика, 

можна призначити двох „квачів”. Учасників слід спонукати до 

активних, рішучих дій. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, спритності, орієнтуванню. 
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2.2. БІГ ВІД „ТІНІ” 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: будь-яка площа, обмежена лініями розмітки. 

Підготовка. Учасників гри за їхніми приблизно рівними 

фізичними можливостями розділяють на пари. Один із двох у 

парі – „вільний” гравець, іншому – ставлять за обов’язок бути 

його „тінню”. Усі пари вільно розташовуються на ігровій площі. 

Опис гри (основного варіанта). Після сигналу „вільні” 

гравці починають переміщення в будь-якому напрямку, роблячи 

при цьому несподівано прискорення, ривки, зупинки, стрибки 

тощо, прагнучи „відірватися” від своєї „тіні”. Зрозуміло, що 

його партнер поводиться ніби „тінь”, тобто повторює всі рухи 

„вільного” гравця, не дає себе ошукати і переслідує його всюди, 

куди б він не рухався. Приблизно за 25 – 30 секунд відбувається 

зміна ролей у парах, і гра продовжується. Після декількох 

повторень (залежно від мети заняття) викладач називає тих 

гравців, які, на його думку, найбільш правильно впоралися із 

завданням гри, тобто виявилися найспритнішими. 

 

 
Рис. 2.2. До гри „Біг від „тіні” 

 

Правила гри: не можна перетинати межі ігрової площі. 

Методичні вказівки. Не слід припускатися великого 

скупчення гравців, особливо за варіанту ІІ гри, в якому „тінь” 

переміщується спиною вперед; розміри ігрової площі повинні 
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бути домірні і до кількості учасників гри, і до їхніх фізичних 

кондицій. 

Варіант І: виконавець ролі „тіні” розташовується не 

позаду від „вільного” гравця, а навпроти, обличчям до нього, 

здійснюючи всі переміщення спиною вперед. 

Варіант ІІ: усі переміщення виконуються тільки 

приставними кроками. „Тінь” іде слідом, позаду або попереду, 

за „вільним” гравцем. 

Варіант ІІІ: „вільному” гравцеві дають волейбольний 

(баскетбольний) м’яч, він буде виконувати ведення м’яча в 

баскетбольний спосіб. Завдання гри такі ж самі, як і в 

попередніх варіантах. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки різних способів переміщень, закріплює навичку ведення 

м’яча, розвиває швидкісну витривалість, спритність, 

кмітливість, виховує зосередженість, наполегливість і 

цілеспрямованість. 

 

2.3. „КВАЧІ” В ТРІЙКАХ 

 

Кількість гравців: 9, 12, 15 чоловік (S = n:3). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа, обмежена 

лініями розмітки; волейбольні або набивні (вагою 1 кг) м’ячі по 

одному на трійку. 

Підготовка. Учасників розділяють на трійки, в яких 

вони самі визначають „першого”, „другого” та „третього” 

гравця. Усі трійки одночасно перебувають на майданчику. 

Опис гри (основного варіанта). „Перший” за сигналом 

починає переслідувати „другого” у своїй трійці, а „третій” тим 

часом вільно пересувається майданчиком. Тільки-но „перший” 

„квацьне” „другого”, той починає доганяти „третього” гравця 

своєї трійки, а „перший” – вільно рухатися полем і так далі. Гра 

не має певного закінчення. 
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Рис. 2.3. До гри „Квачі” в трійках” 

 

Правила гри: 1) не можна навмисно штовхати гравців 

для того, щоб врятуватися від переслідування, або для того, щоб 

наздогнати гравця; 2) гравець, який вийде за межі майданчика, 

стає „квачем”; 3) дозволяється ховатися за решту учасників гри, 

але при цьому не можна їх торкатися. 

Методичні вказівки. Щоб уникнути зіткнень, треба 

пам’ятати, що розміри ігрової площі повинні відповідати рівню 

фізичної підготовки гравців і їхній кількості. Допускаємо для 

регулювання щільності гри скорочувати або збільшувати межі 

ігрового поля. Гра відзначається підвищеною інтенсивністю, 

тому викладач має пильно стежити за гравцями і одразу ж 

зупиняти гру, тільки-но з’являються ознаки втоми. Викладачеві 

впродовж гри для уникнення непотрібних зупинок слід чітко і 

своєчасно називати гравців, які за порушення правил стають 

„квачами”. 

Варіант І: гра триває впродовж заздалегідь відведеного 

часу: той, хто буде останнім „квачем”, програє. 

Варіант ІІ: учасники за свистком (оплеском) викладача 

змінюють спосіб пересування, наприклад: один свисток – 

стрибки на одній нозі, два свистки – стрибки на двох ногах. 

Варіант ІІІ: на трійку дають м’яч, і той, хто водить, 

тримаючи його в руках, дотиком передає „квача” (м’яча не 

кидати!) іншому гравцеві.  

Варіант ІV: двоє гравців з м’ячем за допомогою 

пересувань (без обмежень) і передач між собою намагаються 
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„квацьнути” (дотиком м’яча) третього у своїй трійці; зміна 

ролей відбувається або за номерами, або в такий спосіб: 

„вільним” гравцем стає той, хто передав „квача”. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

витривалість, периферичний зір, закріплює техніку різних 

способів пересувань, виховує кмітливість і рішучість. 
 

2.4. СТРИБУНИ І БІГУНИ 
 

Кількість гравців: 12 – 16 чоловік (парна). 

Місце: волейбольний майданчик. 

Підготовка. Грають дві рівні за кількістю учасників 

команди. Їх формують за приблизно схожими фізичними 

можливостями учнів. Команда „бігунів” вільно розташовується 

на одній половині волейбольного майданчика. Протилежний бік 

займають „стрибуни” – це їхній „дім”. 

Опис гри (основного варіанта). Після сигналу один зі 

„стрибунів” входить у поле „бігунів” і, стрибаючи на одній нозі, 

намагається наздогнати їх. Кожен із „бігунів”, якого він 

торканням руки „квацьне”, вибуває з гри. Після того, як спливе 

відведений відрізок часу, наприклад, 15 секунд, до „бігунів” 

„висилається” новий гравець, а попередній – повертається в 

„дім”. Гра триває, допоки всі „бігуни” не будуть переловлені. 

Потім команди міняються місцями, і гра продовжується. 

Перемагає та команда, яка за менший, порівняно із 

суперниками, час переловила всіх „бігунів”. 
 

 
Рис. 2.4. До гри „Стрибуни і бігуни” 



 22 

Правила гри: 1) будь-який гравець, який під час гри 

опиниться за межами поля, виходить із гри; 2) той зі 

„стрибунів”, який стане на дві ноги, теж вибуває з гри; 

3) „стрибун” знову може викликатися в гру згідно із чергою. 

Методичні вказівки. Викладачеві слід голосно вести 

відлік відрізків часу. Це буде підтримувати концентрацію 

гравців і дасть їм змогу відповідно розподіляти свої зусилля. 

Варіант гри: у разі недостатньої фізичної підготовки 

гравців, стрибки можна замінити на біг. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

витривалість, стрибучість і спритність, прищеплює почуття 

відповідальності за свої дії, виховує цілеспрямованість, 

консолідує команду. 

 

2.5. ЛИСИЦЯ В КУРНИКУ 

 

Кількість гравців: близько 18 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний або баскетбольний 

майданчик; два набивні м’ячі (вагою до 2 кг). 

Підготовка. Учасників розділяють на дві однакові за 

кількістю гравців і приблизно рівними за фізичними 

можливостями команди. Кожна з них вільно розташовується на 

своїй половині майданчика – у „курнику”. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом від кожної 

команди до „курника” противника вбігають по одному гравцеві 

одночасно – це „лисиці”. Їм потрібно впродовж чітко 

відведеного часу (наприклад, 10 сек.) наздогнати якомога 

більше суперників. Після того, як час спливе, підбиваються 

підсумки, і „лисиці” йдуть на свій бік майданчика і так далі, 

допоки в ролі „лисиці” не побувають усі учасники гри. 

Перемагає команда, яка за визначений час „квацьнула” більше 

суперників. 
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Рис. 2.5. До гри „Лисиця в курнику” 

 

Правила гри: 1) не можна двічі постіль „квацяти” 

одного й того ж гравця; 2) учасник, який вийшов за межі поля, 

вважається спійманим; 3) гравець, до якого доторкнулася 

„лисиця”, не вибуває з гри. 

Методичні вказівки. Викладач повинен після сигналу 

(свистка чи оплеску) почати голосно рахувати до „десяти” (10 

сек.), у такий спосіб спонукаючи гравців до більш активних дій. 

Мобілізаційним чинником також буде оголошення попередніх 

підсумків поєдинку після кожного відрізку часу – це також 

дасть змогу учасникам перепочити. 

Варіант І: торкання гравця необхідно виконувати тільки 

однією рукою; ліктем; одночасно двома руками. 

Варіант ІІ: за сигналом треба змінювати спосіб 

пересувань, наприклад: два оплески – стрибки на одній нозі, два 

свистки – стрибки на двох ногах і таке інше. 

Варіант ІІІ: у „лисиць” – набивні м’ячі, торканням 

(м’ячі не кидати!) яких вони „квацяють” суперників. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

витривалість, закріплює техніку різних способів пересування, 

виховує відповідальність за свої дії, консолідує команду. 
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2.6. ЗАЙЧЕНЯ-БЕЗХАТЬКО 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: будь-яка ігрова площа, обмежена лініями 

розмітки. 

Підготовка. Усі учасники гри, окрім двох гравців, 

ставши в пари – „хатки” (руки вперед, тримають одне одного за 

кисті), рівномірно розміщуються на ігровій площі. Із двох 

гравців, що залишилися, обирають „мисливця” і „зайченя”. 

Опис гри. „Мисливець” за сигналом починає доганяти 

„зайченя”, яке, рятуючись від переслідування, може забігти до 

будь-якої „хатки” (пари) і взяти за кисті одного з гравців, тоді 

той, до кого він став спиною, продовжує втікати, уже в ролі 

„зайченяти”, від „мисливця”. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.6. До гри „Зайченя-безхатько” 

 

Правила гри: 1) якщо „мисливець” наздогнав „зайченя” 

або примусив його вийти за обмежувальні лінії, вони міняються 

ролями; 2) забороняється пробігати крізь „хатку”; 3) не можна 

двічі поспіль повертати в гру „зайченя”, яке щойно втікало; 

4) гравці не повинні заважати „зайченяті” вбігати до „хатки”. 

Методичні вказівки. Не слід затягувати 

переслідування, тобто зміна гравців повинна відбуватись 

якомога частіше. Бажано, щоб усі гравці були рівномірно 

задіяні в грі. 
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Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

спритність, виховує кмітливість і рішучість. 

 

2.7. ЯПОНСЬКІ „КВАЧІ” 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік. 

Місце: будь-яка ігрова площа, обмежена лініями 

розмітки. 

Підготовка. Усіх учасників вільно розташовують на 

ігровій площі. Одного із гравців призначають „квачем”. 

Опис гри (основного варіанта). Після сигналу „квач” 

намагається наздогнати решту гравців і торканням руки 

передати „квача” (не нижче колін) будь-якому з них. 

Новоспечений „квач”, тримаючись рукою за „ушкоджене” 

місце, продовжує гру, але передавати „квача” він тепер повинен 

тільки вільною рукою і так далі. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.7. До гри „Японські „квачі” 

 

Правила гри: 1) не можна „квацяти” гравця нижче 

колін; 2) гравець стає „квачем”, якщо вийде за межі поля. Він 

починає водити, приклавши одну руку до грудей: відтворюючи 

нібито жест східного (японського) привітання; 3) після передачі 

„квача” попередній гравець перестає триматися за „ушкоджене” 

місце; 4) не можна двічі поспіль „квацяти” учасника гри, який 

щойно водив. 
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Методичні вказівки. Якщо учасників гри забагато, 

доцільно використовувати одночасно двох „квачів”. Для 

регулювання щільності гри можна скорочувати або збільшувати 

межі ігрової площі. Слід спонукати гравців до активних дій і 

стежити за їхньою рівномірною участю в грі. Коли гравцеві, 

який водить, довгий час не вдається передати „квача”, то на 

його місце викладачеві потрібно призначити іншого учасника. 

Варіант гри: гру необхідно провадити невеликими 

відрізками відведеного часу (наприклад, по 10 сек.) декілька 

разів поспіль. По закінченні кожного з них, останній „квач” 

виконує якесь певне завдання, приміром, стрибки на місці. 

Викладачеві слід голосно вести відлік відведеного часу. 

Педагогічне значення. Гра розвиває спритність, 

швидкість, виховує кмітливість, цілеспрямованість і 

наполегливість. 

 

2.8. ПРИЧІП 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік. 

Місце: будь-яка ігрова площа, обмежена лініями 

розмітки. 

Підготовка. Учасників вільно розташовують на 

майданчику. Викладач призначає гравця, який починає гру – 

„квача”. 

Опис гри. За сигналом „квач” починає доганяти решту 

учасників. Із тим, до кого він доторкнеться рукою („причіп”), 

складається пара. Далі вже вдвох, узявшись за кисті рук, вони 

продовжують переслідування. Коли буде спіймано третього 

учасника, той, хто був першим, – звільняється, а другий з третім 

(„причепом”) продовжують водити і так далі. Гра не має 

певного закінчення. 
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Рис. 2.8. До гри „Причіп” 

 

Правила гри: 1) передає „квача” кожен раз тільки 

попередній гравець пари, тобто не „причіп”; 2) не можна одразу 

ж переслідувати того, хто щойно водив; 3) учасник, який вийде 

за межі поля, стає „причепом”. 

Методичні вказівки. Гру потрібно повторювати 

декілька разів поспіль із перервами на відпочинок. Для 

регулювання щільності гри можна скорочувати або збільшувати 

межі ігрової площі. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, витривалості, виховує рішучість, взаємодопомогу і 

наполегливість. 

 

2.9. ЛОВЛЯ ПАРАМИ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: будь-яка ігрова площа, обмежена лініями 

розмітки. 

Підготовка. Гравців вільно розташовують на 

майданчику, обирають „квача”, який перед грою стає за межі 

поля. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „квач” 

убігає всередину майданчика і переслідує гравців. 

„Квацьнувши” одного з них, він робить спійманого своїм 

помічником. Беручись за руки (хватом за кисті), вони біжать 

ловити нового гравця, намагаючись оточити його вільними 
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руками. Спійманий відходить на край майданчика і чекає, коли 

пара „квацьне” ще одного учасника. Після цього, складається 

друга пара, яка також ловить решту гравців. Кожен раз із двох 

спійманих ловцями гравців складається нова пара. Гра триває, 

поки на майданчику залишиться один ніким не спійманий 

учасник. 

 

 
Рис. 2.9. До гри „Ловля парами” 

 

Правила гри: 1) гравець, який вийде за межі поля, 

уважається спійманим; 2) не можна вириватися з рук ловців. 

Методичні вказівки. Ця гра швидкоплинна, тому її слід 

повторювати, щораз пропонуючи учасникам різновиди 

переміщень. 

Варіант гри: через певні проміжки часу за сигналом 

гравці переходять на інший спосіб пересування, наприклад: 

один оплеск (свисток) – звичайний біг, два оплески (свистки) – 

стрибки на одній нозі. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

витривалість, спритність, виховує наполегливість, привчає до 

колективних дій. 
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2.10. НЕ БІЛЬШЕ ЧОТИРЬОХ 

 

Кількість гравців: 17 – 25 чоловік (S = n:4+1). 

Місце: будь-яка ігрова площа, обмежена лініями 

розмітки. 

Підготовка. Учасників гри вільно розташовують на 

майданчику. Викладач обирає гравця, який буде водити. 

Опис гри. За сигналом „квач” починає гру. 

Наздогнавши і „квацьнувши” гравця, він бере його за руку, і 

вони вдвох переслідують решту учасників, і так до четвертого 

спійманого. Після цього четвірка розділяється навпіл, і вже дві 

пари продовжують водити. Гра триває доти, доки на 

майданчику не залишиться один гравець, незадіяний у парі, це 

переможець. 

 

 
Рис. 2.10. До гри „Не більше чотирьох” 

 

Правила гри: 1) гравець, який вийде за поле, 

уважається спійманим; 2) не можна вириватися з рук ловців. 

Методичні вказівки. Ця гра швидкоплинна, тому її слід 

повторювати декілька разів поспіль з перепочинками. Для 

підтримання щільності гри, можна поступово збільшувати або 

зменшувати межі ігрової площі. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, витривалості, спритності, виховує наполегливість, 

привчає до злагоджених колективних дій. 
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2.11. ЛАНЦЮЖОК 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Для цієї гри можна, залежно від кількості 

учасників, використовувати розмітку волейбольного, 

баскетбольного або гандбольного майданчика. Гравців вільно 

розташовують на майданчику. Викладач призначає гравця, який 

почне гру – „квача”. 

Опис гри. За сигналом викладача „квач” починає 

наздоганяти гравців. До кого він доторкнеться рукою, той 

складає з ним пару (беручи одне одного за кисті або глибоким 

хватом). Із черговим спійманим гравцем вони вже втрьох 

намагаються наздогнати решту учасників гри, додаючи кожен 

раз до „ланцюжка” по одному „гравцю-кільцю”. Гра триває до 

останнього не спійманого, якого і визнають переможцем. 

 

 
Рис. 2.11. До гри „Ланцюжок” 

 

Правила гри: 1) гравець уважається не спійманим, 

якщо під час його ловлі „ланцюжок” розірвався; 2) ті гравці, які 

вийдуть за межі майданчика, приєднуються до „ланцюжка”. 

Методичні вказівки. Якщо, на думку викладача, гра 

явно затягується, він голосно оголошує гравцям, скільки 

потрібно часу для того, аби спіймати решту учасників. Після 

закінчення відведеного часу, не спійманих гравців вважають 

переможцями. 
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Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, зміцнює силу, розвиває кмітливість, консолідує 

гравців. 

 

2.12. ВОВК І ЗАЄЦЬ 

 

Кількість гравців: 14, 17 чоловік (S = n:3+2). 

Місце: будь-яка ігрова площа. 

Підготовка. Викладач призначає двох гравців, які 

почнуть гру – „вовка” і „зайця”. Решту учасників гри 

розподіляють по трійках. Двоє гравців стають, узявшись за 

витягнуті вперед руки (хватом за кисті), обличчям одне до 

одного, утворивши своєрідний „дім” для третього гравця – 

господаря „дому”. Усі трійки вільно розташовуються 

майданчиком. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „вовк” 

починає ловити „зайця”, який утікає від нього. Рятуючись від 

переслідування, „заєць” забігає в будь-який „дім”. Тоді вже 

господар „дому” змушений, поступившись місцем „зайцеві”, 

сам утікати від „вовка”. Якщо ж „вовк” устигає доторкнутися до 

„зайця”, то вони міняються ролями. Гра не має певного 

закінчення. 

 

 
Рис. 2.12. До гри „Вовк і заєць” 

 

Правила гри: 1) не можна пробігати крізь „дім”; 

2) господар „дому” мусить одразу ж вибігати з нього, щоби 
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звільнити місце „зайцеві”; 3) не можна заважати „зайцеві” 

вбігати до „дому”; 4) після того, як „заєць” убіг до „дому”, між 

ним і гравцями, що утворюють пару, необхідно зробити так 

звану ротацію. Це робиться з тією метою, щоби всі гравці були 

рівномірно задіяні в грі. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби гра проходила 

жваво, динамічно. Не слід надовго затягувати „перегони” між 

одною парою гравців. Аби уникнути зайвого ризику 

травмування гравців, потрібно „зводити” „доми” не ближче, ніж 

за 3 – 4 метри від стін, а також від небезпечних предметів, яких 

не можна прибрати. Так само не варто припускати великої 

скупченості „домів” на майданчику. 

Варіант гри: гравці, які стоять у парах за сигналом 

(один свисток) викладача, опустивши руки, зачиняють „доми”. 

За другим (два свистки) – „доми” відчиняються. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, швидкості, виховує кмітливість, наполегливість і 

цілеспрямованість. 

 

2.13. ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ У РУСІ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: будь-яка площа, обмежена лініями розмітки. 

Підготовка. Викладач призначає двох гравців, які 

розпочнуть гру, один із них буде втікати – „вільний” гравець, 

завдання іншого – наздогнати його. Це „квач”. Решта учасників 

утворюють пари, беручи одне одного за руки. Усі гравці вільно 

пересуваються майданчиком. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом (свистком 

або оплеском) розпочинається „погоня” „квача” за „вільним” 

гравцем. Той, рятуючись від переслідування, може стати в будь-

яку пару (ліворуч або праворуч), узявши гравця за руку, тоді 

вже „третьому зайвому” (гравцеві з протилежного боку пари) 

необхідно продовжувати гру, утікаючи від „квача” і так далі. 

Гра не має певного закінчення. 
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Рис. До гри 2.13. „Третій зайвий у русі” 

 

Правила гри: 1) не можна штовхати та чіпляти гравців, 

що стоять у парах; 2) „вільний” гравець обмінюється роллю з 

„квачем”, якщо той його наздожене (доторкнеться рукою); 

3) учасника гри, який щойно водив, можна повертати до неї 

лише через одного гравця; 4) „вільному” гравцеві дозволяється 

„ховатися” за решту гравців, але впродовж 2 – 3 секунд він 

зобов’язаний вийти із-за „живого щита”; 5) якщо утікач, 

рятуючись від „погоні”, вийде за обмежувальні лінії, – він стає 

„квачем”. 

Методичні вказівки. Слід спонукати гравців до 

активних дій. Гра має проходити динамічно, бажано, щоби 

зміна ролей між гравцями відбувалася за 6 – 8 секунд. Викладач 

повинен призначити нового „квача” на місце того, якому довгий 

час не вдається змінитися. Необхідно стежити за тим, щоб усі 

гравці були рівномірно задіяні в грі. 

Варіант І: за сигналом „квач” і „вільний” гравець 

змінюються ролями. 

Варіант ІІ: усі гравці пересуваються майданчиком 

стрибками на двох ногах, одній нозі і таке інше. 

Варіант ІІІ: лише „квач” і „вільний” гравець 

пересуваються за допомогою стрибків (на двох, на одній нозі) – 

решта учасників гри рухається вільно (кроком, бігом). 

Варіант ІV: за сигналом (один свисток) усі гравці 

пересуваються, стрибаючи на двох чи на одній нозі (про це 

потрібно завчасно попередити); після іншого сигналу (два 
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свистки) тільки „вільний” гравець і „квач” виконують стрибки, 

решта ж гравців пересуваються вільно; третій різновид сигналу 

– оплеск – свідчить про те, що всім гравцям перейти на біг. 

Педагогічне значення. Гра розвиває спритність, 

виховує кмітливість, наполегливість і цілеспрямованість. 

 

2.14. КОЛОВІ „КВАЧІ” 

 

Кількість гравців: близько 15 чоловік. 

Місце: будь-яка ігрова площа. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло, стоячи одне 

від одного на відстані витягнутих рук, обличчям до середини. 

Викладач призначає двох гравців, які розпочнуть гру, один з них 

„квач”, а інший – „вільний” гравець (той, кого він 

наздоганятиме). Вони стають на протилежних боках одне від 

одного за колом. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „квач” 

навкруги кола починає переслідувати „вільного” гравця. Той, у 

свою чергу, щоби врятуватися, може стати в будь-яке місце 

кола. Тоді вже сусід праворуч або ліворуч (про це слід 

домовитися заздалегідь) „вільного” гравця, стає новим утікачем 

і так далі. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.14. До гри „Колові „квачі” 

 

Правила гри: 1) якщо „квачеві” вдалося наздогнати 

„вільного” гравця (доторкнутися до нього рукою), вони 
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міняються ролями; 2) не можна перебігати крізь коло, чіпляти і 

штовхати гравців, а також викликати двічі поспіль гравця, який 

щойно водив. 

Методичні вказівки. Для підтримання стійкого 

інтересу і високого темпу гри бажано, щоб зміна гравців 

відбувалася не більше, ніж за одне коло переслідування. 

Вихідне шикування учасників гри зручно робити навкруги 

центрального кола розмітки баскетбольного майданчика. 

Необхідно, щоб усі гравці були рівномірно задіяні в грі. 

Варіант І: учасникам гри пропонують різні способи 

пересування: стрибками на двох ногах, на одній і таке інше. 

Варіант ІІ: за першим сигналом (один оплеск) 

відбувається зміна ролей „квач” – „вільний” гравець; за другим 

сигналом (два оплески) – зміна способу пересування. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, спритності, виховує наполегливість і 

цілеспрямованість. 

 

2.15. КОНИКИ-СТРИБУНЦІ 

 

Кількість гравців: 8 – 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; гімнастичні лавки. 

Підготовка. На майданчику встановлюють два 

паралельні ряди з гімнастичних лавок на відстані за 2 – 3 метри 

між ними. Усередину між лавками стають „коники-стрибунці”. 

Із зовнішніх від лавок боків займають місця „ловці”, по 2 – 3 з 

кожного. 

Опис гри. За сигналом „коники” починають стрибати 

вгору, просуваючись поміж лавок і заплигуючи на них. Їхнє 

завдання – ухилитися від „ловців”, які прагнуть їх “спіймати” 

(доторкнутися рукою), коли ті перебувають на лавці. Якщо 

„ловцеві” вдалося „спіймати” учасника гри, він міняється роллю 

зі „стрибунцем”. Перемагає той гравець, який більшу кількість 

разів заплигнув на лавку і водночас менше за інших за 

відведений час був у ролі „ловця”. 

 



 36 

 
Рис. 2.15. До гри „Коники-стрибунці” 

 

Правила гри: 1) забороняється штовхати гравців, що 

стоять на лаві; 2) „стрибунці”, які, оступившись, опиняться за 

лавою на боці „ловця”, уважаються спійманими; 3) потрібно 

чітко заплигувати двома ногами на лаву й у такий же спосіб 

зіскакувати з неї. Цей пункт правил покликаний „боротися” 

проти тих „коників”, які, аби позбутися небезпеки бути 

спійманими, стають на лаву лише однією ногою. 

Методичні вказівки. Необхідно весь час спонукати 

гравців до активних дій. 

Педагогічне значення. Гра розвиває стрибучість, 

спритність, привчає до рішучих дій, виховує наполегливість і 

цілеспрямованість. 

 

2.16. ЗМІНА КІЛ 

 

Кількість гравців: 7 – 10 чоловік. 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; волейбольний 

м’яч, крейда або гімнастичні обручі. 

Підготовка. На майданчику креслять крейдою в 

довільному порядку кола діаметром приблизно 1 метр на 

відстані за 3 – 5 метрів одне від одного. Кількість кіл має бути 

на два-три меншою, ніж учасників гри. У кожне коло стає один 

гравець, а двоє-троє „зайвих” учасників гри, яким не вистачило 

кіл, будуть „квачами”. 
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Опис гри (основного варіанта). За сигналом гравці, що 

стоять у колах, не виходячи з них, перекидають м’яч одне 

одному в будь-якому напрямку, а „квачі”, вільно пересуваючись 

поміж кіл, намагаються, використовуючи перехоплення м’яча, 

стати цьому на заваді. „Квач”, який перехопив м’яч, подає 

команду: „Зміна кіл!”. Після цієї команди всі гравці повинні 

помінятися між собою місцями, перебігаючи з одного кола в 

інше. „Квачі” також прагнуть зайняти кола, які звільнилися під 

час перебіжки. Ті гравці, що, згаявши час, не встигли 

„захопити” собі кола, стають „квачами” та продовжують гру і 

так далі. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.16. До гри „Зміна кіл” 

 

Правила гри: 1) можна використовувати будь-який 

спосіб передачі м’яча з арсеналу техніки баскетболу; 

2) перекидання м’яча між гравцями має бути заввишки не 

більше зросту „квачів”; 3) гравець, який стоїть у колі, після 

отримання м’яча впродовж 2 секунд мусить, виконавши 

передачу, продовжити „шлях м’яча” партнерами. Інакше він 

стає „квачем”; 4) „квачам” для перехоплення м’яча не можна 

заступати в коло; 5) якщо „квач” лише ледь-ледь доторкнувся до 

м’яча, не змінивши напрямку його польоту, тобто це торкання 

ніяк не стало на перешкоді отриманню м’яча „адресатові”, то 

таке торкання не результативне, і гра триває далі; 6) перевага 

віддається „квачеві” в разі, коли він одночасно з „вільним” 

гравцем під час перебіжки стає в коло. 
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Методичні вказівки. Пояснюючи умови гри, викладач 

має висвітлити такі питання, як корисність виконання обманних 

рухів, передаючи м’яч, і цілеспрямованих узгоджених взаємодій 

„квачів” під час перехоплення м’яча. Гра мусить проходити у 

швидкому темпі, без зайвих зупинок, із частою зміною гравців, 

що водять. „Квачів”, які довгий час не можуть упоратись із 

завданням, слід замінити. Може виникнути така ситуація, коли 

гравець навмисно, щоби отримати певний виграш у часі для 

виконання перебіжки, кидає м’яч далеко вбік (за уявні межі 

ігрової площі) від очікуваного напрямку передачі. Такого 

гравця слід попередити, призначивши його „квачем”, а потім, за 

повторення таких навмисних дій, видалити з гри. Певна річ, що 

при цьому разом із гравцем „видаляється” і його коло. Замість 

позначання кіл крейдою, можна за наявності гімнастичних 

обручів розкласти їх майданчиком. 

Варіант І: запропонувати гравцям виконувати передачі 

між собою лише повітрям. 

Варіант ІІ: „зв’язок” поміж колами – тільки з 

використанням передачі з відскоком від підлоги (землі). І в 

першому, і в другому варіанті гри після хибної передачі 

відбувається зміна ролей між гравцем-порушником і тим 

„квачем”, якому прийшла черга мінятися. Решта правил такі ж, 

як і в основному варіанті гри. 

Педагогічне значення. Гра запомагає закріпленню 

техніки виконання передачі м’яча в баскетбольний спосіб, 

розвиває спритність, швидкість, привчає до злагоджених дій, 

виховує кмітливість і наполегливість. 

 

2.17. ДВОЄ ПРОТИ ОДНОГО 

 

Кількість гравців: близько 18 чоловік (S = n:3). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; волейбольні 

(футбольні або баскетбольні) м’ячі, набивні м’ячі. 

Підготовка. На ігровій площі, кладучи набивні м’ячі 

кутами умовного чотирикутника (5 5 метрів), позначають зони 

дій гравців. Учасників гри розділяють на трійки. Кожна з них (із 

м’ячем) займає один із чотирикутників. 
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Опис гри (основного варіанта). Двоє гравців 

передають м’яч у баскетбольний спосіб (не вище плечей) між 

собою, а третій намагається його перехопити. Якщо це йому 

вдалося, то він міняється місцем із тим гравцем, чию передачу 

він перехопив. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.17. До гри „Двоє проти одного” 

 

Правила гри: 1) м’яч можна перехоплювати не тільки в 

повітрі, але й у руках гравців; 2) якщо, перехоплюючи м’яч, 

гравець лише ледь його торкнеться, не змінивши при цьому 

напрямку польоту м’яча, то таке перехоплення не 

зараховується; 3) під час виходу м’яча за умовні межі 

чотирикутника, гравець, який припустився цієї помилки, 

міняється місцем із перехоплювачем; 4) гравець не повинен 

тримати м’яч у руках більше, ніж 2 секунди і робити з ним 

більше, ніж два кроки. 

Методичні вказівки. Гра має проходити динамічно з 

частою зміною ролей між гравцями. Потрібно привернути увагу 

гравців на необхідність постійних пересувань, вибираючи більш 

вигідну позицію для отримання м’яча від партнера. Гра 

потребує доволі високої фізичної підготовки її учасників, тому в 

ній необхідно робити короткі перерви для перепочинку. 

Варіанти І: передачі виконують без відскоку м’яча від 

підлоги. 
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Варіант ІІ. „Двоє проти двох”. Гра за такими ж 

правилами, але на більший площі (8 8 метрів). Двоє нападників 

грають проти двох захисників. Зміна ролей відбувається або за 

чергою, або між автором перехоплення та гравцем, що 

припустився помилки. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки баскетболу, розвиває швидкісну витривалість, 

спритність і орієнтування в просторі, виховує наполегливість, 

цілеспрямованість. 

 

2.18. ДВОЄ ПРОТИ ДВОХ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (S = n:4). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; волейбольні 

(футбольні або баскетбольні) м’ячі, набивні м’ячі. 

Підготовка. На ігровій площі, кладучи набивні м’ячі 

кутами умовного чотирикутника (8 8 метрів), позначають зони 

дій гравців. Учасників гри розділяють на четвірки. Кожна з них 

(із м’ячем) займає один із чотирикутників. 

Опис гри (основного варіанта). Двоє нападників 

грають проти двох захисників, передаючи м’яч у баскетбольний 

спосіб (не вище плечей). Мета захисників – перехопити м’яч. 

Зміна ролей відбувається або за чергою, або між автором 

перехоплення та гравцем, що припустився помилки. Гра не має 

певного закінчення. 

 

 
Рис. 2.18. До гри „Двоє проти двох” 
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Правила гри: 1) м’яч можна перехоплювати не тільки в 

повітрі, але й у руках гравців; 2) якщо, перехоплюючи м’яч, 

гравець лише ледь його торкнеться, не змінивши при цьому 

напрямку польоту м’яча, то таке перехоплення не 

зараховується; 3) під час виходу м’яча за умовні межі 

чотирикутника, гравець, який припустився цієї помилки, 

міняється місцем із перехоплювачем; 4) гравець не повинен 

тримати м’яч у руках більше, ніж 2 секунди і робити з ним 

більше, ніж два кроки. 

Методичні вказівки. Гра має проходити динамічно з 

частою зміною ролей між гравцями. Потрібно привернути увагу 

гравців на необхідність постійних пересувань, вибираючи більш 

вигідну позицію для отримання м’яча від партнера. Гра 

потребує доволі високої фізичної підготовки її учасників, тому в 

ній необхідно робити короткі перерви для перепочинку. 

Варіанти І: передачі виконують без відскоку м’яча від 

підлоги. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки баскетболу, розвиває швидкісну витривалість, 

спритність і орієнтування в просторі, виховує наполегливість, 

цілеспрямованість. 
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3. ІГРИ, В ЯКИХ ВИХІДНЕ ШИКУВАННЯ 

ГРАВЦІВ ЛІНІЙНЕ (ШЕРЕНГИ, КОЛОНИ) 

 

3.1. ШТОВХАННЯ М’ЯЧІВ 

 

Кількість гравців: 12 – 18 чоловік (парна). 

Місце та інвентар: зала, майданчик; набивні м’ячі 

(вагою до 3 кг) за вдвічі меншою від учасників кількістю. 

Підготовка. Учасників гри розподіляють на пари. 

Гравців в парах розміщують на відстані за 3 метри одне від 

одного в положенні сидячи в упорі позаду. У кожної пари – 

набивний м’яч. 

Опис гри. За сигналом учасники гри починають 

перекочувати м’яч одне одному, штовхаючи його ногами. Гра 

триває 2 – 3 хвилини. Перемагає та пара, яка частіше штовхала 

м’яч. 

 

 
Рис. 3.1. До гри „Штовхання м’ячів” 

 

Правила гри: 1) штовхаючи м’яч, не можна 

підводитися і зрушувати з місця; 2) штовхання потрібно 

виконувати, упираючись у м’яч підошвою. 

Методичні вказівки. Підрахунок штовхань у парі веде 

один із її гравців. Відстань між гравцями і вага м’яча повинні 

відповідати рівневі їхньої фізичної підготовки. Викладачеві для 

стимулювання гравців можна голосно вести відлік часу, що 

залишився. 
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Педагогічне значення. Гра розвиває силу, швидкість і 

спритність, виховує наполегливість, привчає до акуратності, 

прищеплює почуття відповідальності за свої дії. 

 

3.2. ПЛИГУНИ 

 

Кількість гравців: 10 – 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; крейда (гімнастична 

палиця). 

Підготовка. Гравців поділяють на дві команди, які 

розташовуються у двох протилежних колонах біля середньої 

лінії майданчика. За допомогою жеребкування між капітанами 

команд визначають черговість виконання завдання гри. 

Опис гри. Перший гравець із колони команди, яка 

розпочне гру, виконує стрибок із місця від середньої лінії. На 

тому місці, де він приземлиться, викладач (суддя) крейдою по 

його п’ятках проводить лінію. Із цієї лінії у зворотному 

напрямку плигає гравець іншої команди. Гра триває доти, доки 

завдання не виконують усі учасники гри. Перемагає та команда, 

останній гравець котрої перестрибне через лінію старту. Після 

цього гра повторюється, але починати буде вже інша команда. 

 

 
Рис. 3.2. До гри „Плигуни” 

 

Правила гри: 1) виконуючи стрибки, не можна 

наступати на лінію; 2) позначку довжини стрибка потрібно 
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робити від точки торкання, ближньої до старту, тобто до лінії, 

від якої було виконано стрибок. 

Методичні вказівки. Гру краще проводити на м’якому 

ґрунті. Якщо гра відбувається в залі, на місце приземлення 

можна покласти гімнастичні мати. Для зручності позначення 

довжини стрибка можна користуватися гімнастичною палицею, 

кладучи її кожен раз на продовженні уявної лінії приземлення 

гравця (по його п’ятках) паралельно лінії старту. 

Педагогічне значення. У грі вдосконалюється навички 

стрибка в довжину з місця. Одночасно розвивається сила, 

стрибучість, виховується зосередженість, настирливість, 

відповідальність за свої дії. 

 

3.3. ПИЛЬНИЙ ПОГЛЯД 

 

Кількість гравців: близько 15 чоловік. 

Місце: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Викладач із м’ячем стає на перехресті 

середньої та бічної лінії. Учасники гри, вишикувані в колону по 

одному, повільним бігом за напрямним пересуваються 

периметром зали (за ходом годинникової стрілки або навпаки). 

Опис гри (основного варіанта). Під час бігу гравці 

пильно стежать за діями викладача, який несподівано виконує 

різні, заздалегідь визначені дії. Наприклад, він б’є м’ячем об 

підлогу, а це означає, що гравці повинні зробити стрибок угору 

з глибокого присіду. Якщо м’яч піднято у двох руках над 

головою – стрибок угору, імітуючи нападаючий удар. Ті гравці, 

які припустяться помилок, заробляють штрафні бали. Гра не має 

певного закінчення. 
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Рис. 3.3. До гри „Пильний погляд” 

 

Правила гри: наприкінці гри, за кожний штрафний бал, 

гравець виконує певне завдання. Наприклад, два присідання або 

одне згинання-розгинання рук в упорі лежачи від підлоги і таке 

інше. 

Методичні вказівки. Для того, щоб підтримувати 

постійний інтерес гравців і позитивну емоційну атмосферу гри, 

викладачеві слід, окрім визначених дій, виконувати й обманні 

рухи, відвертаючи цим увагу гравців. Вправи, котрі гравці 

виконують як „покарання” за набуті штрафні бали, бажано 

пов’язувати з подальшим завданням навчально-тренувального 

заняття. 

Варіант гри: якщо в залі розмітка баскетбольного 

майданчика, то можна додати ще і таких завдань: права рука 

вгору – гравці наввипередки прискорюються в коло (штрафних 

кидків) праворуч викладача; ліва рука вгору – зрозуміло, 

прискорення в коло ліворуч. 

Педагогічне значення. Гра є хорошим засобом 

розминки гравців у підготовчий частині заняття. 
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3.4. ЯЛИНКИ І ЯЛИЧКИ 

 

Кількість гравців: 8 – 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; набивні м’ячі 

(вагою до 2 кг) за вдвічі меншою від учасників кількістю. 

Підготовка. Учасників гри шикують на середній лінії 

майданчика в колону по одному (на відстані за крок між собою) 

і розподіляють на перший-другий. Перші номери складають 

одну команду, другі – їхні противники. З обох боків кожної 

пари суперників на лицьових лініях кладуть по одному 

набивному м’ячеві: ліворуч – це „ялинки”, праворуч – „ялички”. 

М’ячів удвічі менше, ніж учасників гри. 

Опис гри. Викладач пропонує гравцям виконати різні 

нескладні завдання, наприклад, стрибки на місці. Потім він 

повільно, по складах, голосно промовляє одне зі слів, 

прискорюючись на кінці. Наприклад: „Я-ли-чки!”. Почувши 

останній склад, гравці мерщій біжать до м’ячів праворуч себе, 

прагнучи схопити їх раніше за суперника. За кожний м’яч 

команді нараховують одне очко. Після 6 – 8 спроб підбивають 

підсумки гри. 

 

 
Рис. 3.4. До гри „Ялинки і ялички” 

 

Правила гри: кожна пара бореться тільки за м’ячі 

напроти себе. 

Методичні вказівки. М’ячі між гравцями кожної пари 

потрібно класти на уявних вершинах рівнобедрених 
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трикутників, не ближче, ніж за 2 – 3 метри від стін зали. Не слід 

допускати жорстокого суперництва в боротьбі за м’ячі. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові реакції на 

звукові сигнали та спритності, виховує уважність і витримку. 

 

3.5. ГОРОБЦІ І ГОРОБИНА 

 

Кількість гравців: 12, 14, 16 (парна). 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві однакові за 

кількістю гравців команди, шикують вздовж середньої лінії 

майданчика у дві шеренги на відстані 3 – 4 кроки між собою, 

обличчям одне до одного. Командам дають назви: одна – 

„горобина”, а інша – „горобці”. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач повільно, 

розтягуючи початкові склади, починає вимовляти назву однієї з 

команд, потім, після невеликої паузи, різко вигукує останній 

склад слова, наприклад „Го-ро-бці!”. Почувши назву своєї 

команди, гравці розвертаються і втікають за лицеву лінію 

позаду себе, а учасники протилежної шеренги прагнуть їх 

„квацяти” до цієї лінії, при цьому лише того гравця, який стояв 

у парі напроти. Перемагає та команда, яка за однакову кількість 

спроб „квацьнула” більше гравців суперника. 

 

 
Рис. 3.5. До гри „Горобці і горобина” 
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Правила гри: 1) кожна команда викликається однакову 

кількість разів; 2) утікаючи, не можна змінювати напрямок бігу; 

3) „квацяти” можна тільки дотиком руки; 4) гравці, яких 

наздогнали, не вибувають із гри. 

Методичні вказівки. Назви команд необхідно 

промовляти врозкид, але однакову кількість повторень. Для 

надання грі додаткової емоційності, можна декілька разів 

несподівано замість назв команд промовляти слово, близьке за 

звучанням. Наприклад: „Го-ро-дина!”. Якщо розміри зали 

замалі, і це може призвести до травмування гравців, що 

втікають за лицьові лінії (близькість стін), викладачеві слід 

провести крейдою обмежувальні лінії за 2 – 3 метри від 

торцевих стін. 

Варіант І: учасникам пропонують різні початкові 

вихідні положення, наприклад, упор присівши. 

Варіант ІІ: перед викликом команд, гравці за сигналом 

(оплеск або свисток) починають виконувати різні завдання, 

наприклад, стрибки на місці. 

Педагогічне значення. Гра розвіває реакцію на слухові 

сигнали, виховує пильність і зосередженість. 

 

3.6. БІЛІ І ЧОРНІ 

 

Кількість гравців: 10 – 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа, обмежена 

лініями розмітки; крейда. 

Підготовка. Готують майданчик, позначаючи (крейдою 

або в інший спосіб) двома паралельними лініями на відстані за 

20 – 30 метрів одна від одної „доми” команд „білих” і „чорних”. 

У грі беруть участь дві команди з однаковою кількістю гравців. 

Одна з них, команда „білих”, а інша, їхні суперники, команда 

„чорних”. Гравців шикують (попарно) у дві шеренги одне за 

одним на відстані за 3 – 4 метри між собою, поблизу одного з 

„домів”. Наприклад, біля „дому чорних”. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом учасники 

гри починають рухатися вперед визначеним способом, 

зберігаючи між собою дистанцію. Потім викладач несподівано 
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подає команду, наприклад: „Чорні!”. Почувши її, гравці 

„чорних” розвертаються та мерщій прямують у свій „дім”, а 

„білі”, теж розвернувшись, намагаються наздогнати їх до межі 

„дому” і дотиком руки „квацьнути”. Коли лунає команда: 

„Білі!”, усі дії повторюються з точністю до навпаки. Після 

певної кількості повторень, однакової для кожної команди, 

підбивають підсумки гри. Команда, яка спіймала за гру більше 

гравців суперника, перемагає (в її лавах найспритніші гравці). 

 

 
Рис. 3.6. До гри „Білі і чорні” 

 

Правила гри: 1) спіймані гравці не вибувають із гри; 

2) утікаючи, не дозволяється змінювати напрямок бігу; 

3) „квацяти” можна лише гравця своєї пари. 

Методичні вказівки. Формуючи пари гравців, 

необхідно враховувати їхні фізичні можливості, вони мають 

бути схожими. Гра має проходити динамічно, без зайвих 

зупинок, із використанням різних способів пересувань. Після 

кожної перебіжки викладач повинен оголосити поточний 

рахунок гри. 

Варіант І: дозволити гравцям за одну перебіжку 

„квацяти” будь-яку кількість суперників. 

Варіант ІІ: замінити звуковий сигнал (команду) на 

зоровий. Наприклад, піднята догори права рука – це сигнал для 

„чорних”: „Біжіть у свій дім!”. Зрозуміло, що ліва рука вгорі – 

це сигнал для „білих”. 
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Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

витривалість, спритність і реакцію на звукові та зорові сигнали, 

виховує уважність, спостережливість, цілеспрямованість і 

наполегливість. 

 

3.7. ЛАБІРИНТ 

 

Кількість гравців: 12 – 18 чоловік (парна). 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Гравців шикують у декілька шеренг на 

відстані двох метрів одна від одної. Учасники гри кожної 

шеренги тримаються між собою за руки на рівні плечей. Двоє 

гравців, яких призначає викладач („квач” і „вільний” гравець), 

розпочнуть гру. 

Опис гри. За сигналом „вільний” гравець урятовується 

від „квача”, бігучи лабіринтом, який утворено шеренгами. Під 

час гри викладач голосно подає різні команди („Ліворуч!”, 

„Праворуч!”), а гравці, що утворюють шеренги, опускають 

руки, роблять поворот стрибком то ліворуч, то праворуч і 

швидко беруться за руки зі своїми новими сусідами. Так 

утворюється новий лабіринт, що ускладнює завдання для тих, 

хто бігає по ньому. Після того, як „квач” наздожене „вільного” 

гравця, викладач призначає нову пару учасників на їхнє місце. 

Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 3.7. До гри „Лабіринт” 
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Правила гри: не можна пробігати під руками гравців, 

що стоять у шеренгах, чіпляти та штовхати їх. 

Методичні вказівки. Якщо „квачеві” довгий час не 

вдається наздогнати „вільного” гравця, викладачеві слід 

призначити іншу пару гравців на їхнє місце. Важливо, щоби всі 

учасники побували в ролі тих, хто водить. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, спритності та кмітливості. 

 

3.8. ШУЛІКА І КВОЧКА 

 

Кількість гравців: 6 – 9 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Усі гравці, окрім одного, стають у колону 

по одному, поклавши руки на пояс партнеру. Той, що перебуває 

попереду, „квочка”, усі решта в колоні – курчата. Гравець, який 

стоїть перед колоною, розташовується за 2 – 3 кроки від 

напрямного, обличчям до нього – це „шуліка”. 

Опис гри. За сигналом „шуліка” намагається за 

допомогою обманних рухів наблизитися до останнього в колоні 

і торкнутися його (схопити „курча”), а „квочка” та „курчата” 

своїми переміщеннями ухиляються від цього. Залежно від того, 

хто за чітко регламентований час переможе („квочка” захистить 

своїх „курчат” чи „шуліка” схопить „курча”), визначають 

переможця. 

 

 
Рис. 3.8. До гри „Шуліка і квочка” 
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Правила гри: 1) по закінченні відведеного часу або 

торкання, гравці міняються місцями: „шуліка” стає останнім у 

колону, а напрямний починає водити; 2) якщо колона 

розірветься, перемагає „шуліка”; 3) гравцям не можна 

затискувати, затримувати і штовхати одне одного руками; 

4) гравцеві, що водить, як обманний рух не можна 

використовувати оберт (обертатися), тому що він під час цього 

може головою травмувати напрямного. 

Методичні вказівки. Якщо учасників забагато, то гру 

можна проводити в декількох колонах одночасно. У цьому разі 

гравці змінюються місцями через рівні проміжки часу. 

Учасників гри слід спонукати до активних, рішучих дій. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, кмітливості, орієнтуванню, виховує наполегливість і 

зважливість. 

 

3.9. КОЛОНА ПРОТИ КОЛОНИ 

 

Кількість гравців: 10 – 12 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасників шикують одне за одним у дві 

колони, рівні за кількістю гравців. Вони кладуть руки на плечі 

одне одному. Колони стають навпроти одна одної на відстані за 

3 – 4 кроки між напрямними. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом напрямні 

колон руками намагаються торкнутися будь-кого із суперників 

(за напрямним) з протилежної колони. Водночас вони 

охороняють від торкань напрямного противників свою команду. 

Гра не має певного закінчення. 
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Рис. 3.9. До гри „Колона проти колони” 

 

Правила гри: після кожного торкання напрямні 

міняють останніх у своїх колонах, заміну останніх гравців 

здійснюють також у тому разі, якщо колона розірветься. 

Методичні вказівки. Гравців слід заохочувати до 

активних дій. 

Варіант гри: кожному напрямному відводиться час, 

наприклад, 10 сек. Після того, як усі гравці побувають у ролі 

атаковців, підбиваються підсумки гри. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, сили, виховує зважливість і цілеспрямованість, 

привчає до колективних дій, консолідує гравців. 

 

3.10. ПЕРЕДАЧА ЗА ВИКЛИКОМ 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. Команди шикують в шеренги і 

розподіляють гравців за порядком, кожен запам’ятовує свій 

номер. На протилежному боці майданчика, у середині, стає 

помічник викладача з м’ячем. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач голосно 

викликає будь-кого з гравців, назвавши їхні номери. Гравці з 

однаковими номерами вибігають уперед, прагнучи швидше за 

противника відбити двома руками знизу м’яч, який підкидає 
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помічник викладача. Той гравець, який випередив суперника, 

здобуває для своєї команди одне очко. Гра не має певного 

закінчення. 

 

 
Рис. 3.10. До гри „Передача за викликом” 

 

Правила гри: 1) щойно викликані гравці повертаються 

на свої місця, обходячи майданчик за бічними лініями; 

2) дозволяється двічі поспіль викликати одну й ту ж пару. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби гравці до пар 

добиралися за їхніми приблизно рівними фізичними 

можливостями. Усі гравці повинні бути рівномірно задіяні в грі. 

Варіант І: гравці в шеренгах приймають різні вихідні 

положення: спиною до м’яча, стоячи на одному коліні і таке 

інше. 

Варіант ІІ: викладач після виклику гравців називає 

спосіб передачі (зверху або знизу), в який необхідно відбити 

м’яч. 

Педагогічне значення. Гра розвиває реакцію на звукові 

сигнали, швидкість і спритність, виховує уважність, 

спостережливість. 
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3.11. БІГ ДО М’ЯЧА ЗА ВИКЛИКОМ 

 

Кількість гравців: близько 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. Маючи на увазі приблизно рівні фізичні 

можливості гравців, викладач розділяє їх на пари. Уздовж 

бічних ліній, починаючи з кутів майданчика, шикуються дві 

колони команд-суперниць. Їх складають поділені на пари гравці, 

причому кожен із них стоїть навпроти одне одного. Починаючи 

з напрямних колон, учасники розподіляються за порядком. На 

протилежному боці майданчика, у його середині, стає помічник 

викладача з м’ячем. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач у різнобій 

голосно називає надані учасникам гри номери. Наприклад: 

„Треті!”. Почувши свій номер, гравці цієї пари вибігають зі 

своїх колон і, наввипередки, прискорюються до помічника 

викладача, який підкидає догори м’яч. Хто з гравців першим 

добіжить до м’яча та зробить передачу знизу (зверху) над 

собою, здобуває для своєї команди призове очко. Після певної 

кількості повторень, за більшою сумою набраних очок, 

визначається команда, яка здобула перемогу. 

 

 
Рис. 3.11. До гри „Біг до м’яча за викликом” 

 

Правила гри. 1) дозволяється певна боротьба за вихід 

на вигідну позицію до м’яча, але коректна, у межах правил; 
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2) після виконання завдання гравці повертаються на свої місця, 

оббігаючи за бічними лініями майданчика. 

Методичні вказівки. Відстань між колонами та 

помічником викладача може варіюватися залежно від кількості 

гравців, їхніх фізичних можливостей, а також від мети гри. 

Помічникові викладача добре буде мати біля себе декілька 

запасних м’ячів, які він додає в гру замість загублених. 

Важливо, щоб усі учасники гри рівномірно були задіяні в ній, 

себто викликались однакову кількість разів. 

Варіант І: вихідне шикування гравців може бути в 

шеренгах за лицьовою лінією. 

Варіант ІІ: помічник викладача, замість підкидання 

м’яча вгору, сильно б’є його об підлогу. Викликаним гравцям 

потрібно зробити передачу після першого відскоку м’яча від 

майданчика. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання передачі м’яча після зупинки кроком (стрибком), 

розвиває реакцію на слухові сигнали, швидкість і спритність, 

виховує пильність, спостережливість, привчає до 

відповідальності за свої дії. 

 

3.12. ВИКЛИК НОМЕРІВ З ПЕРЕДАЧЕЮ 

 

Кількість гравців: 16 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; чотири 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. Учасників гри розділяють на четвірки. Усі 

вони вишикуються в колони за лицьовою лінією поля обличчям 

до середини майданчика на відстані за 2 – 2,5 метри між 

колонами. Гравці в колонах розподіляються за порядком. За 5 – 

6 метрів від напрямного кожної з колон кладуть м’ячі (по 

одному на кожну колону). 

Опис гри. Викладач голосно називає в різнобій будь-які 

номери гравців колон. Наприклад: „Треті!”. Після цього гравці з 

третіми номерами біжать до м’ячів навпроти своїх колон і, 

піднявши їх з підлоги, виконують з кожним із гравців своєї 

колони передачу м’яча (спосіб передачі необхідно заздалегідь 
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визначити). Опісля певної кількості викликів підбиваються 

підсумки гри. Гравці тієї четвірки, яка найбільш вправно 

впоралась із завданням, тобто припустилася меншої кількості 

помилок і похибок, виконуючи передачі, перемагають. 

 

 
Рис. 3.12. До гри „Виклик номерів з передачею” 

 

Правила гри: зробивши передачу викликаному 

„номеру”, гравець стає в кінець своєї колони і так далі. 

Методичні вказівки. Спосіб (зверху або знизу) і 

траєкторію передачі м’яча необхідно визначати заздалегідь. Для 

підвищення відповідальності за якість виконання передач у 

правила гри можна ввести заохочувальний бал, який у підсумку 

буде здатний схилити шальки терезів на користь однієї з 

четвірок. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки виконання передач, розвиває реакцію на звукові 

сигнали, швидкість і спритність, привчає до акуратності та 

відповідальності. 

 

3.13. ВОВК В ЯРУ 

 

Кількість гравців: близько 15 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; крейда. 

Підготовка. У центрі майданчика проводяться крейдою 

дві паралельні лінії на відстані 60 – 80 см одне від одної – це 

„яр”. Із протилежних боків зали дві „кошари” позначаються 
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лініями. Обирають 2 – 3 гравців, які будуть водити – „вовків”, 

вони займають місце в „яру”. Решту гравців – „овець” - 

розташовують за лінією однієї з „кошар”. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „вівці” 

перебігають до іншої „кошари”, перестрибуючи на ходу через 

„яр”, „вовки” намагаються доторкнутися до тих, хто стрибає. 

„Вівці”, яких спіймають, відходять у бік. Після цього перебіжка 

повторюється. Перемагають ті, кого жодного разу не спіймали. 

 

 
Рис. 3.13. До гри „Вовк в яру” 

 

Правила гри: 1) ловити „овець” можна тільки в межах 

„яру”; 2) перебіжки дозволяються лише за сигналом; 

3) наступати на межі „яру” не можна; 4) ті „вівці”, які 

затримаються перед „яром”, повинні обов’язково за командою 

викладача перестрибнути його, інакше вони вважаються 

спійманими. 

Методичні вказівки. Якщо гравців забагато, перебіжки 

проводяться декількома групами. Ширину „яру” та кількість 

„вовків” у ньому можна збільшувати. Замість розмітки „яру” 

крейдою можна використовувати одну з 3-метрових зон 

волейбольного майданчика. У цьому разі перестрибування „яру” 

замінюють перебіганням через нього. 

Варіант І: стрибати через „яр” з місця (відштовхуючись 

однією або двома ногами). 
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Варіант ІІ: після проміжного підрахунку спіймані 

„вівці” продовжують грати. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

навичок бігу і стрибків у довжину, розвиває орієнтування в 

просторі, кмітливість і сміливість. 

 

3.14. „КВАЧІ” НА МАРШІ 

 

Кількість гравців: близько 18 чоловік (парна). 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві рівні за 

кількістю гравців команди, їх шикують в шеренгах обличчям 

одне до одного на лицьових лініях, на відстані 18 – 24 метри 

між собою. 

Опис гри (основного варіанта). За першим сигналом 

одна з команд (на яку вказує викладач) починає пересування 

маршем (у шерензі) назустріч інший. Коли відстань між 

командами досягне 3 – 4-х метрів, подається другий сигнал, 

почувши який, гравці, що наступають, розвертаються і 

забігають за свою лінію, а їхні суперники прямують за ними, 

прагнучи їх „квацьнути”. Команда, яка за однакову кількість 

перебіжок „квацьнула” більше суперників, перемагає. 

 

 
Рис. 3.14. До гри „Квачі” на марші” 

 



 60 

Правила гри: 1) спіймані гравці не вибувають із гри; 

2) торкатися суперників можна тільки до лицьової лінії; 

3) гравці, що втікають, не мають права змінювати напрямок 

бігу; 4) за кожну перебіжку дозволяється „квацяти” лише 

одного суперника (гравця навпроти себе). 

Методичні вказівки. Після кожної перебіжки 

викладачеві необхідно оголошувати рахунок. Якщо розміри 

зали замалі і лицеві лінії розташовані в безпосередній 

близькості від стін, необхідно провести лінії у 2 – 3 метрах від 

них. 

Варіант І: за кожну перебіжку можна „квацяти” будь-

яку кількість гравців супротивника. 

Варіант ІІ: учасникам пропонують різновиди 

пересувань, наприклад: за першим сигналом шеренга починає 

рух спиною вперед або дещо присівши, за другим – звичайний 

біг. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, спритності, привчає до відповідальності за свої дії. 
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4. ІГРИ З ВИХІДНИМ ШИКУВАННЯМ ГРАВЦІВ 

ПО КОЛУ 

 

4.1. КОШЕНЯ І ГОРОБЦІ 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; крейда. 

Підготовка. На майданчику крейдою обкреслюють два 

(концентричні) кола, одне в іншому. У внутрішньому колі стає 

„кошеня”, решта ж гравців розташовуються в зовнішньому колі 

(поміж кіл) – це „горобці”. 

Опис гри (основного варіанта). „Горобці” стрибають 

на двох ногах то в коло, то з нього. „Кошеня” ж, не виходячи за 

межу свого кола, намагається „схопити” (доторкнутися рукою) 

кого-небудь з них. Після того, як буде спіймано два-три 

„горобці”, викладач призначає нового гравця на роль 

„кошеняти”, а спійманих „горобців” відпускають на волю. Гра 

не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 4.1. До гри „Кошеня і горобці” 

 

Правила гри: 1) „кошеня” може ловити „горобців” у 

зовнішньому колі (на довжину випростаних рук), але не 

перетинаючи при цьому межі свого кола; 2) „горобці” 

вважаються спійманими, якщо вони, рятуючись від „кошеняти”, 

вийдуть за межі зовнішнього кола. 
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Методичні вказівки. Різниця між діаметрами кіл 

повинна дорівнювати такої, щоби гравець із внутрішнього кола 

(„кошеня”) міг приблизно на одну третину, не виходячи за межі 

свого кола, „перекрити” площину зовнішнього кола. 

Варіант І: за першим сигналом (свисток або оплеск) 

„горобці” починають стрибати на одній нозі, після другого (два 

оплески чи свистки) – стрибають на двох ногах. 

Варіант ІІ: викладач несподівано подає сигнал, після 

котрого всі полонені „горобці” (які на цей час перебувають у 

внутрішньому колі) стають помічниками „кошеняти”. Якщо 

таких стає одразу забагато, потрібно відпустити „горобців” і 

призначити нового гравця на роль „кошеняти”. Можна, замість 

цього варіанта, присуджувати незграбним „горобцям” штрафні 

очки. 

Варіант ІІІ: спійманий „горобець” міняється місцем із 

„кошеням”. 

Педагогічне значення. Гра розвиває стрибучість, 

спритність і реакцію на звукові сигнали, виховує кмітливість, 

рішучість і уважність. 

 

4.2. ШИШКИ, ЖОЛУДІ, ГОРІХИ 

 

Кількість гравців: 13, 16, 19 чоловік (S = n:3+1). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; крейда. 

Підготовка. У середині майданчика крейдою наводять 

коло діаметром 3 метри. Усіх учасників гри, окрім одного, 

розділяють на трійки, вони утворюють три радіальні кола, 

стоячи одне за одним, обличчям усередину (наче промені 

сонця): внутрішнє – на межі, обведеній крейдою – це „шишки”, 

середнє – „жолуді” і зовнішнє – „горіхи”. Вільний гравець, 

„квач”, стає в середину кіл. 

Опис гри. Викладач у різнобій голосно промовляє назви 

команд. Почувши назву своєї команди, її гравці повинні якомога 

швидше помінятися між собою місцями, а „квач” тим часом 

намагається не проґавити можливості зайняти місце будь-якого 

гравця. Учасник гри, який не встигає стати на вільне місце, 
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продовжує гру, ставши в середину і так далі. Гра не має певного 

закінчення. 

 

 
Рис. 4.2. До гри „Шишки, жолуді, горіхи” 

 

Правила гри: у суперечливих моментах, коли важко 

виявити того, хто першим зайняв вільне місце, перевага 

віддається „квачеві”. 

Методичні вказівки. Для вихідного шикування 

учасників гри можна використовувати кола з розмітки 

баскетбольного майданчика. Цю гру доцільно проводити 

наприкінці заняття або після великих навантажень. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові реакції на 

звукові сигнали, спритності, виховує кмітливість і 

цілеспрямованість. 

 

4.3. ДВА КОЛЕСА 

 

Кількість гравців: 12, 14, 16 чоловік (парна). 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасників розділяють на пари. Гравці 

утворюють у середині майданчика два радіальних кола 

(зовнішнє та внутрішнє), стоячи пліч-о-пліч одне до одного 

різнойменними боками. 

Опис гри. За першим оплеском (свистком) викладача 

„колеса” починають обертатися в різні боки. Почувши другий 

оплеск (свисток), гравці зовнішнього кола втікають за будь-яку 
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лицьову лінію, а учасники внутрішнього кола намагаються їх 

наздогнати, при цьому кожен ловить тільки гравця своєї пари. 

Перемагає команда, яка за однакову кількість спроб спіймає 

більше гравців-супротивників. 

 

 
Рис. 4.3. До гри „Два колеса” 

 

Правила гри: 1) після кожної перебіжки учасники 

міняються місцями (зовнішнє коло з внутрішнім); 2) ловити 

гравців можна тільки до лицьової лінії. 

Методичні вказівки. Викладачеві необхідно стежити за 

тим, щоб не витрачався зайвий час на повторні шикування і гра 

проходила динамічно. Після кожної спроби слід оголошувати 

рахунок. Для шикування учасників у кола можна 

використовувати розмітку баскетбольного майданчика. Якщо 

розміри зали замалі і лицьові лінії розташовані близько від стін, 

слід провести [крейдою] лінії у 2 – 3 метрах від них з метою 

запобігання травмуванню учасників. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, спостережливості й орієнтуванню в просторі, 

виховує рішучість і наполегливість. 
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4.4. КОЛЕСО І ШПИЦІ 

 

Кількість гравців: 13, 16, 19 чоловік (S = n:3+1). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; крейда. 

Підготовка. З учасників гри формують трійки. Гравці в 

них розташовуються одне за одним радіальними колами, 

обличчям до середини, навкруги обкресленого крейдою кола 

(наче шпиці в колесі) діаметром 3 м (це може бути будь-яке 

коло розмітки баскетбольного майданчика). 

Опис гри. Викладач призначає гравця, який водить. Він 

вільно оббігає трійки за спинами, потім зупиняється, стає позаду 

однієї з них і кладе (або злегка плескає) руку на плече 

останньому в трійці, той торкається плеча передостаннього і так 

до першого в трійці. Перший гравець, тільки-но його 

торкнулися, намагається обманними рухами (крок ліворуч – біг 

праворуч чи навпаки) увести в оману гравця, що водить, і 

несподівано почати бігти в будь-який бік. Усі гравці (учасники 

трійки і той, хто водить) прямують за ним. Оббігши 

наввипередки за спинами трійок коло, гравці намагаються стати 

на свої місця, а той, хто залишився останнім, починає водити. 

 

 
Рис. 4.4. До гри „Колесо і шпиці” 

 

Правила гри: 1) забороняється перетинати коло; 

2) виконуючи перебіжку, гравці не можуть торкатися і штовхати 

тих, які стоять у трійках; 3) під час бігу дозволяється певна 

боротьба за лідерство між учасниками, але в межах правил. 
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Методичні вказівки. Не слід робити велику кількість 

обманних рухів. Гравців на трійки бажано розділити за 

приблизно рівними фізичними можливостями. Якщо гравцю, 

який водить, після декількох перебіжок не вдалося змінитися, 

викладач призначає нового гравця на його місце. Потрібно 

стежити за тим, щоб усі трійки рівномірно були задіяні в грі. 

Педагогічне значення. Гра розвиває спритність, 

швидкість реакції, виховує наполегливість і зважливість. 

 

4.5. „СТІЙ!” 

 

Кількість гравців: 12 – 16 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло, ставши на 

відстані витягнутих рук одне від одного, і розподіляються за 

порядком. Усередину кола стає з волейбольним м’ячем 

призначений викладачем гравець – „квач”. 

Опис гри (основного варіанта). Гра починається з того, 

що „квач” б’є м’яч об підлогу і називає будь-який номер. Той 

гравець, якого було викликано, мерщій біжить у коло, 

намагаючись спіймати м’яч з льоту. Тим часом решта гравців 

розбігаються майданчиком. Спіймавши м’яч, „квач” голосно 

подає команду: „Стій!”. Гравці повинні одразу ж зупинитися на 

тому місці, де їх застигла команда. „Квач” кидає м’яч у кого-

небудь із учасників гри, які можуть ухилятися від нього, але при 

цьому не мають права сходити з місця. Якщо м’яч улучить у 

гравця, він стає „квачем”, гравці повертаються до вихідного 

шикування (утворюють коло), і гра поновлюється. Але коли 

м’яч пройде повз гравців, нікого з них не зачепивши, „квач” 

біжить за ним і, спіймавши його, знову подає команду: „Стій!” і 

так далі. Гра не має певного закінчення. 
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Рис. 4.5. До гри „Стій!” 

 

Правила гри: 1) не дозволяється сходити з місця після 

команди “Стій!”; 2) не можна надто сильно кидати м’яч (не 

поціляти в голову!); 3) гравцям заборонено ховатись одне за 

одного та за будь-які предмети; 4) відскік м’яча після 

початкового вдару об підлогу повинен дорівнювати приблизно 

подвійному зростові „квача”; 5) гра спиняється, і її учасники 

повертаються в коло, якщо „квач” виконає невдалий кидок 

м’яча на початок гри. 

Методичні вказівки. Діаметр кола і висота початкового 

відскоку м’яча мають напряму залежати від кількості гравців та 

їхніх фізичних і технічних (володіння кидком) можливостей. 

Необхідно, щоби всі гравці були рівномірно задіяні в грі. 

Варіант гри: замість „квача”, номер гравця, що 

викликається, називає викладач. 

Педагогічне значення. Гра сприяє закріпленню навичок 

кидка м’яча, допомагає розвиткові швидкості реакції, 

просторового орієнтування й окоміру, виховує пильність, 

спостережливість і цілеспрямованість. 
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4.6. УСТИГНИ ВІДБИТИ! 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Учасників гри шикують в коло діаметром 7 

– 9 метрів, розподіляють по черзі за номерами, при чому кожен 

запам’ятовує свій номер. У центрі кола – гравець із м’ячем, який 

буде водити. 

Опис гри (основного варіанта). Гравець, що водить, 

голосно називає номер будь-кого з учасників гри і підкидає м’яч 

догори на 2 – 3 метри. Той, кого викликали, повинен зробити 

прискорення з наступною зупинкою і стрибком (кроком), 

прийняти волейбольну стійку та, не давши м’ячеві впасти на 

підлогу (землю), зробити передачу (визначеним способом) над 

собою. Якщо він устиг виконати завдання, то повертається на 

своє місце, а якщо ні – замінює гравця в середині, і гра триває. 

Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 4.6. До гри „Устигни відбити!” 

 

Правила гри: 1) м’яч необхідно підкидати вертикально 

над собою, тобто зручно для виконання наступних дій 

викликаного гравця; 2) після підкидання м’яча потрібно відійти 

вбік для того, щоб не заважати виконанню передачі; 

Методичні вказівки. Викладачеві, використовуючи 

регулювання діаметра кола та висоту підкидання м’яча, слід 

створити оптимальні умови для виконання завдання гри. 
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Спочатку провадити цю гру доцільно так, щоб у центрі кола 

постійно стояв або сам викладач, або найбільш досвідчений 

гравець – для зручного підкидання м’яча. Бажано, щоби всі 

гравці побували в колі приблизно однакову кількість разів. 

Варіант гри: учасники гри, окрім гравця в центрі кола, 

приймають різні вихідні положення: боком, спиною, стоячи на 

одному коліні й таке інше. 

Педагогічне значення. Гра створює первісне уявлення 

про взаємозв’язок висоти траєкторії польоту м’яча і відстані до 

нього зі своєчасним виконанням виходу під нього, сприяє 

розвиткові почуття просторового орієнтування та реакції на 

об’єкт, що рухається, і звукові сигнали, виховує витримку, 

привчає до виваженості своїх дій. 

 

4.7. СТРІЛКИ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (S=n:4). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; волейбольні 

(баскетбольні або набивні (вагою до 2 кг) м’ячі, по два на 

четвірку гравців). 

Підготовка. Учасників гри розділяють на четвірки. 

Кожна з них вільно розташовується на ігровій площі, утворивши 

самостійно квадрат зі сторонами 5х5 або 7х7 метрів. На одну 

четвірку припадає два волейбольні м’ячі, вони в гравців, що 

стоять діагоналлю. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом гравці 

починають одночасно у швидкому темпі виконувати передачі в 

баскетбольний спосіб (двома руками від грудей) ходом 

годинникової стрілки. Спіймавши м’яч від сусіда праворуч себе, 

гравець передає його далі, а сам повинен спіймати наступний 

м’яч і так далі. Якщо гравцеві своєчасно не вдалося впоратися із 

завданням, тобто, не встигнувши позбавитися від одного м’яча, 

він отримав черговий м’яч („стрілки зійшлися”), гра 

призупиняється, та йому нараховується одне штрафне очко, 

після чого гра поновлюється. Гра триває 5 – 7 хвилин. Тих 

гравців, на рахунку яких, по закінченню гри, найменша сума 

штрафних очок, уважають переможцями. 
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Рис. 4.7. До гри „Стрілки” 

 

Правила гри: 1) штрафне очко присуджується в таких 

випадках: гравець опинився з двома м’ячами одночасно; якщо 

гравець виконав неточно передачу партнерові (вище голови або 

більш ніж за крок від нього); 2) після кожної зупинки гри 

змінюється напрямок передавання м’яча. 

Методичні вказівки. Вільне розташування учасників 

гри всією ігровою площею, а також велика їхня кількість 

ускладнює, а іноді унеможливлює одночасний контроль і 

суддівство гри з боку викладача. Тому в кожній четвірці, із 

найбільш досвідчених гравців, обирається суддя-помічник, який 

здійснює підрахунок очок і дає команду на початок гри після 

тимчасової її зупинки. Важливо, щоби, змагаючись, гравці були 

налаштовані на правильну техніку виконання передачі м’яча і, 

на догоду швидкості передавання, не „ламали” її. 

Варіант І: за несподіваним сигналом (свистком) – зміна 

напрямку передавання м’яча. 

Варіант ІІ: у кожної четвірки два м’ячі: баскетбольний 

(волейбольний) і набивний. Набивним м’ячем – передача двома 

руками від грудей, баскетбольним (волейбольним) – із 

відскоком від підлоги (землі). 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання передачі м’яча (у баскетбольний спосіб), розвиває 

силу (диференціацію м’язових зусиль), спритність, 

периферичний зір, виховує зібраність і уважність. 
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4.8. КОЛОВІ ПЕРЕГОНИ М’ЯЧІВ 

 

Кількість гравців: 12 – 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; два баскетбольні 

м’ячі. 

Підготовка. Із гравців утворюють коло і розподіляють 

їх на перший-другий. Перші номери складають одну команду, 

другі – іншу. Напрямним обох команд (капітанам) дають по 

м’ячу. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом капітани 

роблять пас (у баскетбольний спосіб) ближнім гравцям своєї 

команди, причому заздалегідь визначено, що одна команда 

передає м’яч ходом годинникової стрілки, а інша – у 

зворотному напрямку. Отже, м’яч почергово отримує кожен 

гравець команди, а потім його повертають назад капітану. 

Перемагає команда, яка раніше за суперника змогла передати 

м’яч певну кількість разів по колу. 

 

 
Рис. 4.8. До гри „Колові перегони м’ячів” 

 

Правила гри: 1) м’яч можна передавати тільки через 

одного гравця; 2) не можна сходити зі свого місця; 3) м’яч, що 

впав, потрібно спіймати і, повернувшись на своє місце, передати 

наступному гравцеві. 

Методичні вказівки. Якщо гравців забагато, 

утворюються декілька кіл. У кожному колі повинен бути свій 

суддя. Передавати м’яч слід лише в певний спосіб. 
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Варіант І: передачі виконувати в положенні сидячи. 

Варіант ІІ: до початку гри м’ячі давати гравцям, котрі 

перебувають з протилежних боків кола навпроти одне одного. 

Варіант ІІІ: передачі м’яча обом командам виконувати 

в одному напрямку – гра закінчується, коли один м’яч 

наздожене інший. 

Педагогічне значення. У грі вдосконалюються навички 

ловлі і передачі м’яча, розвивається швидкість реакції й 

орієнтування в просторі, виховується почуття колективізму. 

 

4.9. ЗАХИСНИК „МІШЕНІ” 
 

Кількість гравців: близько 12 – 14 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Гравці, окрім двох, утворюють коло на 

відстані витягнутих рук одне від одного, обличчям до середини. 

Пара гравців стає усередину кола. Один із них, „захисник”, буде 

боронити від влучання м’яча іншого – „мішень”, який 

розташовується в нього за спиною. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом гра 

починається: гравці в колі, перекидаючи м’яч одне одному, 

намагаються попасти ним у „мішень”, яку боронить від цього 

руками, ногами, тулубом „захисник”. Якщо м’яч усе-таки 

потрапить у „гравця-мішень”, то той, хто влучив, стає на його 

місце й обирає собі в „захисники” будь-кого з гравців. Гра не 

має певного закінчення. 
 

 
Рис. 4.9. До гри „Захисник „мішені” 
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Правила гри: 1) „захисникові” та „мішені” 

дозволяється будь-який рух у колі; 2) не вважається за влучання: 

якщо м’яч потрапить у голову „гравцю-мішені” або з відскоку 

від підлоги (але рикошетом від „захисника” дозволяється); 3) не 

можна перетинати умовні межі кола для виконання кидка та 

двічі поспіль обирати на роль „захисника” одного і того ж 

гравця. 

Методичні вказівки. Розміри кола мають бути такими, 

що враховують фізичні можливості гравців та їхню технічну 

„оснащеність”, а також сприяли б щільності гри й постійному 

стійкому інтересу до неї. 

Варіант І: гра ведеться двома м’ячами.  

Варіант ІІ: кожній парі гравців, їх попередньо розділено 

на пари, надають по 15 – 20 секунд, упродовж яких кожен з них 

побуває й у ролі „захисника”, і в ролі „мішені”. По закінченні 

загального часу гри, за найменшою сумою влучань у „мішень”, 

виявляють пару, що перемогла. 

Педагогічне значення. Гра закріплює техніку 

виконання кидка та ловлі м’яча, розвиває спритність, швидкість, 

реакцію на об’єкт, що рухається, виховує сміливість, рішучість і 

самовідданість, привчає гравців до відповідальності за свої дії. 

 

4.10. ЗЕМЛЯ, ВОДА, ПОВІТРЯ 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло, ставши на 

відстані витягнутих рук одне від одного, обличчям до середини. 

Гравець із м’ячем стає в середину кола, він буде водити. 

Опис гри (основного варіанта). Гравець із м’ячем 

голосно промовляє в різнобій одне з трьох слів „земля”, „вода”, 

„повітря” і кидає будь-кому м’яч. Той, хто спіймав м’яч, 

повертає його назад, називаючи тварину, рибу або птаха 

відповідно до того, де вона мешкає. Наприклад, пролунало 

слово „земля”. Учасник гри повинен назвати тварину, яка 

мешкає на землі: „мавпа”, „тигр”, „кінь” та ін. За таким же 

принципом учасники гри дають відповіді на слова „вода” та 
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„повітря”. Гравець, що припустився помилки (не спіймав м’яч, 

дав неправильну відповідь або назвав тварину, яку вже 

згадували), отримує штрафний бал. Через кожні 1,5 – 2 хвилини 

відбувається зміна гравця в колі. Той гравець, який отримав 

найменше штрафних балів, перемагає. 

 

 
Рис. 4.10. До гри „Земля, вода, повітря” 

 

Правила гри: гравець повинен упродовж трьох секунд, 

після того як спіймає м’яч, повернути його назад і дати 

відповідь. 

Методичні вказівки. Не обов’язково, щоби в колі 

побували всі учасники гри, особливо за браком відведеного на 

гру часу. Буде за достатнє, якщо зміна в колі відбуватиметься 

лише між гравцями, які добре володіють передачею м’яча. 

Бажано, щоби гравці користувалися передачею двома руками 

від грудей. 

Варіант гри: після другого штрафного балу гравець 

вибуває з гри. Останні 2 – 3 учасники (залежно від кількості 

гравців) – це переможці. Після цього в коло стає новий гравець і 

гра повторюється. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові техніки 

виконання ловлі та передачі м’яча, виховує кмітливість, 

уважність і спритність. 
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4.11. РИБОЛОВ 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; гімнастична 

скакалка, мішечок із піском. 

Підготовка. Гравці утворюють коло, ставши на відстані 

за крок одне від одного, обличчям до середини, це „риби”. У 

центрі кола стає гравець („риболов”) зі скакалкою, на кінці якої 

прикріплено мішечок із піском, це „вудка”. 

Опис гри (основного варіанта). „Риболов”, тримаючи 

скакалку за один кінець, починає обертати її так, щоб інший її 

кінець пролітав над майданчиком (підлогою) під ногами гравців 

приблизно не вище середини гомілки, аби „риби” змогли 

перестрибнути через „вудку” в той момент, коли вона опиниться 

під ногами. Той, хто „спіймався на гачок” (зачепив скакалку), 

вибуває з гри. Останні 2 – 3 не спіймані „риби” – це переможці. 

 

 
Рис. 4.11. До гри „Риболов” 

 

Правила гри: гравець не вибуває з гри, якщо його 

зачеплять скакалкою вище колін. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби спочатку, 

проводячи цю гру, для більш якісного її протікання, у колі з 

„вудкою” стояв викладач. Усі повинні добре навчитися 

обертанню навколо себе скакалки, перехоплюючи її спереду і 

позаду. 
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Варіант гри: той гравець, якого зачепила „вудка”, 

замінює в колі „риболова”; цей варіант гри не має певного 

закінчення. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

стрибучості, спритності, виховує кмітливість і зважливість. 

 

4.12. РУХЛИВА ЦІЛЬ 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Усі учасники, окрім одного, утворюють 

коло, ставши обличчям до середини. Відстань між гравцями 

регулюють залежно від кількості учасників. „Вільний” гравець 

стає в середину кола – це „рухлива ціль”. Гравцям, які стоять у 

колі, дають м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). Передаючи м’яч по 

колу і через нього, учасники гри намагаються кидком влучити в 

„рухливу ціль”. Гравець, який не влучив, міняється місцем із 

тим, хто щойно водив. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 4.12. До гри „Рухлива ціль” 

 

Правила гри. 1) забороняється кидати м’ячем у голову 

того, хто водить; 2) не можна для виконання кидка заходити в 

межі кола. 

Методичні вказівки. Необхідно попередити учасників 

про заборону кидка в голову, а за необхідності вилучати з гри 
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тих гравців, які не дотримуються цього. Якщо гравці для 

проведення кидка постійно перетинають умовні межі кола, то 

викладачеві слід обкреслити ці межі крейдою. 

Варіант І: зміна гравців відбувається не після влучання, 

а за чергою, через рівні проміжки часу. Той учасник, в якого за 

відведений час менше разів влучали м’ячем, стає переможцем; 

Варіант ІІ: гра проводиться одночасно двома м’ячами. 

Педагогічне значення. Гра виховує сміливість, 

зваженість, рішучість, розвиває спритність, кмітливість. 

 

4.13. ШВИДКІ І СПРИТНІ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний або 

набивний м’яч. 

Підготовка. Учасників гри розділяють на дві рівні 

команди, розрахувавши кожну за порядком. Потім вони 

утворюють загальне коло, стоячи в ньому дзеркально через 

одного, обличчям до середини. У центрі кола кладуть м’яч. 

Опис гри. Викладач викликає будь-яку пару, голосно 

назвавши їхній номер. Почувши свій номер, гравці з різних 

команд оббігають коло (ліворуч або праворуч, про що слід 

домовитися завчасно). Оббігши його, гравці дістаються 

середини (через те місце, в якому вони стояли) і намагаються 

заволодіти м’ячем. Той гравець, якому це вдалося зробити 

раніше за суперника, здобуде для своєї команди одне очко. Гра 

триває декілька хвилин, після чого за сумою набраних очок 

підбивають підсумки гри. 

 



 78 

 
Рис. 4.13. До гри „Швидкі і спритні” 

 

Правила гри: 1) необхідно завчасно визначити 

напрямок бігу навкруги кола; 2) не можна двічі поспіль 

викликати одну й ту ж пару, під час бігу штовхати і чіпляти 

гравців, які стоять у колі. 

Методичні вказівки. За наявності в залі розмітки 

баскетбольного майданчика, її центральне коло можна 

використовувати для зручності початкового шикування 

учасників гри. Бажано, щоб кожна пара гравців зробила 

впродовж гри приблизно однакову кількість перебіжок. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, спритності, реакції на звукові сигнали, виховує 

пильність і кмітливість. 

 

4.14. СХОПИ-НО М’ЯЧ! 

 

Кількість гравців: 9 – 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольні м’ячі 

(на один менше, ніж учасників гри). 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло (для 

зручності шикування можна використовувати центральне коло 

розмітки баскетбольного майданчика), ставши боком (правим 

або лівим) до його середини. У середину кола кладуть м’ячі – їх 

на один менше, ніж учасників гри. 

Опис гри (основного варіанта). Гравці повільно біжать 

по колу. Викладач несподівано подає команду „Узяти!”. Усі 
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гравці ринуть до м’ячів, прагнучи їх схопити, але через те, що 

м’ячів менше, ніж учасників гри, вони дістаються лише 

найспритнішим. Той, кому не вистачило м’яча, вибуває з гри. У 

колі залишається на одного учасника менше, тому з нього також 

забирають один м’яч. Коли залишиться один м’яч на двох 

гравців, вони розігрують між собою перше місце. 

 

 
Рис. 4.14. До гри „Схопи-но м’яч!” 

 

Правила гри: м’яч потрібно схопити двома руками, при 

цьому дозволяється певна боротьба, але без грубості. 

Методичні вказівки. Гру слід проводити динамічно, 

тобто не витрачати багато часу між повторами на усунення 

м’ячів із кола. 

Варіант гри: кожну нову спробу гравці починають, 

рухаючись у протилежний бік або в інший спосіб пересування, 

наприклад: стрибком на одній нозі, спиною вперед і таке інше. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, кмітливості, виховує уважність і зібраність. 

 

4.15. ОББІЖИ КОЛО! 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло на відстані 

витягнутих рук одне від одного, обличчям усередину. Викладач 

призначає гравця, який почне гру – „квача”. 
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Опис гри. Гравець, який водить, вільно оббігає коло за 

спинами решти учасників. Будь-кого з них він плескає рукою по 

плечу, продовжуючи свій біг. Учасник, якого доторкнувся 

„квач”, розвертається і оббігає коло у зворотному від „квача” 

напрямку. Той з учасників, хто, оббігши коло, першим займе 

вільне місце, перемагає, а гравець, який забарився, продовжує 

водити і так далі. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 4.15. До гри „Оббіжи коло!” 

 

Правила гри: 1) забороняється перетинати коло; 2) не 

можна викликати двічі поспіль одного й того ж учасника; 

3) оббігаючи коло, „квач” повинен поступитися місцем своєму 

суперникові під час зустрічі, тобто він має бігти по зовнішній 

дузі; 4) якщо гравці одночасно займуть вільне місце, перемагає 

„квач”. 

Методичні вказівки. Якщо учасників забагато, їх 

можна розділити на дві – три групи, а для гри використовувати 

розмітку баскетбольного майданчика (його кола). У цьому разі 

викладачеві повинні допомагати помічники. Слід заохочувати 

гравців до активних дій і сприяти їхній рівномірній участі в грі. 

Педагогічне значення. Гра розвиває реакцію на 

тактильні сигнали, швидкість, спритність, виховує 

наполегливість і цілеспрямованість. 
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4.16. НЕ ЛОВИ ҐАВ! 
 

Кількість гравців: 10 – 12 чоловік. 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло, ставши 

одне від одного на відстані півкроку, і розподіляються за 

порядком номерів. У центрі кола стає гравець, який буде 

водити. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач голосно 

називає два будь-які номери. Почувши їх, гравці з цими 

номерами повинні якнайшвидше помінятися між собою 

місцями, а той, хто водить, намагається не проґавити це і 

зайняти будь-яке звільнене місце. Гравець, що залишиться без 

місця, стає в коло і продовжує гру. Гра не має певного 

закінчення. 
 

 
Рис. 4.16. До гри „Не лови ґав!” 

 

Правила гри: номери, які були надані учасникам на 

початку гри, не повинні мінятися, коли той чи той із них 

тимчасово стає водити. 

Методичні вказівки. Бажано, щоб усі гравці були 

рівномірно задіяні в грі. 

Варіант І: учасники гри, до шикування в коло, 

розподіляються за порядком номерів, але коло утворюють у 

будь-якому порядку, тобто вперемішку. 
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Варіант ІІ: за сигналом (оплеском) гравці повільно 

рухаються по колу (у визначений спосіб), чекаючи на виклик 

свого номера. 

Педагогічне значення. Гра розвиває реакцію на звукові 

сигнали, швидкість, спритність, виховує наполегливість і 

уважність. 
 

4.17. НУМО, ДОЖЕНИ! 
 

Кількість гравців: близько 12 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; набивні м’ячі, 

крейда. 

Підготовка. У середині майданчика наводять крейдою 

(або позначають предметами, наприклад, набивними м’ячами) 

коло діаметром 4 – 8 метрів. Учасники гри стають на рівній 

відстані одне від одного навкруги кола, правим (лівим) плечем 

усередину. Потім вони розраховуються на перший-другий. 

Перші номери утворюють одну команду, а другі – це їхні 

суперники. 

Опис гри (основного варіанта). За першим сигналом 

(свистком або оплеском) гравці починають бігти ходом 

годинникової стрілки, зберігаючи між собою дистанцію. Після 

другого – вони прискорюються, намагаючись наздогнати і 

„квацьнути” гравця, який біжить попереду, і водночас уникнути 

торкання суперника позаду себе. Ті учасники, які спромоглися 

„квацьнути” гравців-суперників, виходять разом із ними з гри. 

Команда, гравців якої більше разів наздоганяли, програє. 
 

 

Рис. 4.17. До гри „Нумо, дожени!” 
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Правила гри: 1) під час бігу не можна перетинати межі 

кола; 2) гравці, які вибули з гри, стають у середину кола. 

Методичні вказівки. Для того, щоб уникнути 

суперечливих ситуацій, і, як наслідок, сповільнення гри, 

викладачеві потрібно чітко визначати гравців, які вибули з неї. 

Пояснюючи умови гри, слід наголосити гравцям про 

передавання „квача” тільки легким дотиком руки і зосередити 

їхню увагу на забороні вдарів і штовханів. Якщо довгий час 

нікому з учасників не вдається наздогнати одне одного, і гра 

явно затягується, її необхідно припинити і визнати 

переможцями гравців, які залишилися в грі. Бажано проводити 

гру, зберігаючи симетрію пересувань, тобто і за ходом 

годинникової стрілки, і навпаки. 

Варіант гри: кожен учасник, „квацьнувши” гравця 

попереду себе, продовжує біг по колу, намагаючись наздогнати 

наступного, а гравці, яких наздогнали, вибувають із гри. 

Найкращі 2 – 3 бігуни, які залишаться останніми, стають 

переможцями. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкісну 

витривалість, спритність, виховує наполегливість і 

цілеспрямованість. 

 

4.18. ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце: зала, майданчик. 

Підготовка. Учасників розділяють на пари. Викладач 

призначає „квача” й того, кого він буде наздоганяти – 

„вільного” гравця. Решта учасників утворюють два радіальні 

кола (зовнішнє та внутрішнє), стоячи одне за одним на 1 – 2 

кроки, обличчям усередину. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „вільний” 

гравець, оббігаючи коло за спинами пар, утікає від „квача”. 

Рятуючись від переслідування, він може забігти в коло і стати 

першим (напрямним) у будь-яку пару, тоді вже останній гравець 

(„третій зайвий”) стає „вільним” і продовжує гру. Гра не має 

певного закінчення. 
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Рис. 4.18. До гри „Третій зайвий” 

 

Правила гри. 1) і „вільному” гравцеві, і „квачеві” не 

можна перетинати коло; 2) якщо „квач” наздогнав „вільного” 

гравця, то вони міняються ролями. 

Методичні вказівки. Для зручності вихідного 

шикування учасників гри можна використовувати кола розмітки 

баскетбольного майданчика. Викладач призначає іншого гравця 

на місце „квача”, якщо тому декілька разів поспіль не вдалося 

нікого наздогнати. Необхідно стежити за тим, щоб усі учасники 

були рівномірно задіяні в грі. Якщо учасників замало, то вони 

утворюють одне коло, ставши на відстані витягнутих рук одне 

від одного, і, у цьому разі, „зайвим” стає не третій, а другий 

гравець. Решта правил, як і в „Третьому зайвому”. 

Варіант гри: за несподіваним сигналом (оплеском або 

свистком) „квач” і „вільний” гравець міняються ролями. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

швидкості, витривалості, спритності та кмітливості, виховує 

наполегливість. 

 

4.19. ПЕРЕХОПЛЮВАЧІ М’ЯЧІВ 

 

Кількість гравців: близько 16 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; баскетбольний м’яч. 

Підготовка. Гравці утворюють коло діаметром 8 – 10 

метрів, стоячи обличчям до середини. У середину кола стають 2 
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– 3 гравці-„перехоплювачі”, завдання яких – перехопити м’яч. 

Одному з учасників, що стоїть по колу, дають м’яч. 

Опис гри. За сигналом гравці починають передавати 

м’яч по колу в баскетбольний спосіб у будь-якому напрямку. 

Використовуючи зміни напрямку передавань м’яча та обманні 

рухи, вони прагнуть не дати доторкнутися до м’яча 

„перехоплювачеві”. Якщо ж комусь із них це вдається, то він 

міняється місцем із гравцем, який припустився помилки. 

 

 
Рис. 4.19. До гри „Перехоплювачі м’ячів” 

 

Правила гри: 1) „перехоплювачеві” дозволяється 

торкатися м’яча не тільки в повітрі, але і в руках у гравців; 

2) буде зараховуватись як торкання м’яча, якщо гравець у колі 

„перерве” передачу м’яча будь-якою частиною свого тіла; 3) не 

можна бігати з м’ячем у руках; 4) не дозволяється перекидати 

м’яч вище плечей „перехоплювачів”; 5) гравцям, що стоять по 

колу, дозволяється певний рух для отримання м’яча, але вони не 

повинні при цьому перетинати межі кола. У цьому разі на місце 

„перехоплювачів” стає гравець, який виконав невлучну 

передачу. 

Методичні вказівки. Діаметр кола і кількість учасників 

гри повинні виходити з того, які фізичні можливості гравців і 

їхня техніко-тактична обізнаність. Необхідно звернути увагу 

гравців на важливість застосування відволікальних рухів із 

м’ячем і узгодженість дій „перехоплювачів”. Щоби привчити 
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учасників зберігати своє місце, можна розставити їх завчасно 

окресленим колом. 

Варіанти: 1) гравець, котрий припустився помилки, 

міняється місцем із тим „перехоплювачем”, який безпосередньо 

торкнувся м’яча; 2) „перехоплювачі” виконують зміну за 

чергою, себто незалежно від того, хто з них виконав торкання 

або перехоплення м’яча; 3) засікається час, за який пара (трійка) 

„перехоплювачів” упорається із завданням. Після чого в коло 

стає нова пара. Найбільш спритні „перехоплювачі” – звитяжці; 

4) гра ведеться одночасно двома м’ячами. Після втрати одного 

гра не припиняється, а продовжується до виходу з гри другого 

м’яча. Зміна гравців у колі може здійснюватися за будь-яким 

варіантом (див. вище). Цей варіант гри призначений більшою 

мірою для досвідчених гравців. 

Педагогічне значення. У грі учасники засвоюють 

навички виконання передачі м’яча в баскетбольний спосіб. Вона 

привчає до злагоджених взаємодій граючих, виховує 

кмітливість, консолідує гравців. 

 

4.20. ЖАБЕНЯТКА 

 

Кількість гравців: 10 – 15 чоловік. 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; волейбольний 

м’яч. 

Підготовка. Учасники гри утворюють коло, усередину 

якого сідає навпочіпки „жабенятко-квач”. 

Опис гри (основного варіанта). Гравці в колі 

виконують між собою передачі м’яча у волейбольний спосіб. 

Той гравець, котрий схибить, себто виконає неточну передачу, 

або прийме м’яч із помилкою, сідає всередину кола разом із 

„жабенятком”. Продовжуючи передавати м’яч, гравці 

намагаються влучним нападаючим ударом поцілити в тих, хто 

сидить у колі, а ті, у свою чергу, прагнуть спіймати м’яч з льоту 

не підводячись (плигаючи „по-жаб’ячому”). Якщо це їм 

удається, то всі гравці, які були в середині, стають у коло, а 

гравець, від якого було спіймано м’яч, стає „жабенятком”, і гра 

триває. Гра не має певного закінчення. 
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Рис. 4.20. До гри „Жабенятка” 

 

Правила гри: 1) забороняється наносити сильні вдари і 

цілити в голови гравців; 2) нападаючий удар виконується тільки 

з передачі партнера; 3) гравець, якого „вибили” нападаючим 

ударом, підводиться і стає в коло; 4) не буде вважатися за 

попадання, якщо м’яч улучить у гравця після нападаючого 

вдару, відскочивши від підлоги (землі). 

Методичні вказівки. Гру потрібно проводити 

динамічно, спонукаючи гравців до активних дій. 

Варіант гри: гравці в колі виконують передачі м’яча 

тільки зверху (знизу). 

Педагогічне значення. Гра сприяє закріпленню техніки 

виконання передачі м’яча зверху (знизу) і нападаючого вдару, 

виховує рішучість, сміливість, привчає до відповідальності за 

свої дії. 

 

4.21. КАРУСЕЛЯ 

 

Кількість гравців: 10 – 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; два 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. Розподілившись навпіл, учасники гри 

утворюють два кола (дві команди), стоячи в них одне за одним 

на відстані приблизно 2-х метрів. Кожній із команд дають 

волейбольний м’яч. 
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Опис гри (основного варіанта). За сигналом гравці з 

м’ячами виконують передачу зверху над собою і просуваються 

по колу. На їхні місця прискорюються наступні гравці – 

виконують передачу і так далі. Гра триває 3 – 5 хвилин. 

Перемагає команда, в якої було менше втрат м’яча. 

 

 
Рис. 4.21. До гри „Каруселя” 

 

Правила гри: 1) не дозволяється виконувати передачу 

м’яча над собою двічі поспіль, цю помилку зараховують як 

втрату м’яча; 2) після втрати м’яча не обов’язково починати гру 

з того ж самого місця, але поновити її має гравець, який утратив 

м’яч. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби в суддівстві 

викладачеві допомагав помічник. Він бере на себе контроль над 

одним із кіл. 

Варіант гри: за сигналом „каруселі” починають 

обертатись у зворотному напрямку. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки передачі м’яча зверху, розвиває окомір, спритність і 

швидкість, привчає до акуратності, консолідує гравців. 
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5. ІГРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕХНІКИ І ТАКТИКИ 

КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 

 

5.1. СТРІЛЯНИНА 

 

Кількість гравців: 10 – 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 10 – 12 

волейбольних і 3 баскетбольні м’ячі. 

Підготовка. Учасників гри розділяють на дві команди, 

які стають на протилежних боках майданчика за лицьовими 

лініями. Кожний гравець має волейбольний м’яч. На середню 

лінію кладуть, на рівній відстані одне від одного, три 

баскетбольні м’ячі. 

Опис гри. За сигналом викладача (свистком або 

оплеском) гравці команд-суперниць починають „стрілянину”, 

намагаючись улучити в баскетбольні м’ячі, аби вони всі 

перекотилися за 3-метрову зону противника. Команда, яка 

змогла зробити це першою, здобуває одне очко. Потім 

баскетбольні м’ячі повертають на місце і гра повторюється. Гра 

триває впродовж 5 – 6 хвилин, після чого, за сумою здобутих 

очок, оголошують команду-переможницю. 

 

 
Рис. 5.1. До гри „Стрілянина” 

 

Правила гри: 1) забороняється перетинати лицьову 

лінію для виконання кидка та затримувати (руками-ногами) 
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баскетбольні м’ячі, що котяться; 2) підбирати волейбольні м’ячі 

можна лише на своєму боці майданчика. 

Методичні вказівки. Пояснюючи умови гри, потрібно 

націлити гравців на свідомі колективні дії, спрямовані на 

досягнення перемоги. Для тих гравців, які не дуже вправно 

володіють кидком м’яча, можна зробити виняток і дозволити їм 

користуватися кидком знизу, тобто котити м’яч. Під час гри 

можуть виникати суперечливі ситуації, коли баскетбольний 

м’яч перекочується спочатку через бокову лінію, а потім уже за 

межі 3-метрової зони; тому доцільно з обох боків цих зон 

установити гімнастичні лавки. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки виконання кидка, привчає до колективних дій, виховує 

відповідальність, цілеспрямованість і наполегливість. 

 

5.2. ЄДИНОБОРСТВА В „КОРИДОРАХ” 

 

Кількість гравців: 18 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; шість 

волейбольних м’ячів, крейда. 

Підготовка. Використовуючи лінії нападу та середню 

лінію, майданчик розкреслюють крейдою на шість поперечних 

„коридорів” завширшки 3 метри кожний. Учасники гри, 

розділившись на трійки, займають місця в „коридорах” (у 

кожної трійки м’яч). 

Опис гри (основного варіанта). Після сигналу гравці, 

стоячи на бічних лініях, перекидають м’яч між собою (у 

гандбольний спосіб) і намагаються поцілити ним у гравця своєї 

трійки, який, природно, ухиляється від цього. Через рівні 

проміжки часу відбувається зміна ролей у трійках. По 

закінченні гри визначаються найвлучніші і найспритніші гравці. 
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Рис. 5.2. До гри „Єдиноборства в „коридорах” 

 

Правила гри: 1) не кидати м’яч у голову; 2) гравцям на 

бічних лініях дозволяється сходити з них усередину 

майданчика, але не більше, ніж на крок. 

Методичні вказівки. Гра має проходити у швидкому 

темпі з частою зміною ролей між гравцями.  

Варіант І: зміна ролей між гравцями відбувається після 

кожного попадання м’яча. 

Варіант ІІ: забороняються кидки м’яча з відскоком від 

підлоги. 

Варіант ІІІ: завдання гравця не ухилятися від м’яча, а 

навпаки – прагнути його перехопити, після чого гравці 

міняються ролями з тим, хто припустився помилки. У цьому 

варіанті не дозволяють кидати м’яч вище плечей. 

Педагогічне значення. Гра створює умови для 

відпрацювання правильної ігрової стойки волейболіста, готує 

для подальшого переходу до гри в захисті. 

 

5.3. ЛЕЩАТА 

 

Кількість гравців: 12, 16 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; два 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. З урахуванням фізичних можливостей 

учасників формують дві, рівні за кількістю гравців команди. 
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Одна з них стає шеренгою на середню лінію майданчика, а їхні 

суперники, попередньо розділившись навпіл, займають місця з 

двох протилежних боків майданчика за обмежувальними 

лініями – це „лещата”. Двома волейбольними м’ячами володіє 

будь-яка група „гравців-лещат” на одному боці майданчика. 

Опис гри (основного варіанта). Гравці, які всередині 

майданчика „затиснуті” „лещатами”, намагаються, 

використовуючи перебіжки, підстрибування, ухиляння і таке 

інше, не дати „гравцям-лещатам” улучити в себе м’ячем. Якщо 

все ж таки хтось із гравців не зможе „розминутися” з м’ячем, 

він, виходячи за межі майданчика, вибуває з гри. Гра триває, 

доки всі гравці не будуть вибиті з квадрата. Потім команди 

міняються ролями. Та з них, яка за менший час упоралася із 

завданням, тобто „квацьнула” м’ячем усіх суперників, 

перемогла. 

 

 
Рис. 5.3. До гри „Лещата” 

 

Правила гри: 1) забороняються кидки м’яча в голову; 

2) не можна для виконання кидка перетинати обмежувальні лінії 

майданчика, але, повертаючи м’яч у гру, це дозволяється; 

3) команді, що атакує, можна перекидати м’яч через майданчик. 

Методичні вказівки. Викладач, пояснюючи гру, 

повинен налаштувати гравців на узгодженість їхніх дій в атаці, 

на застосування обманних рухів, відволікаючих кидків м’яча 

тощо. Слід добиватися того, щоби гра не нагадувала собою 
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звичайну навалу, а в ній проглядались ознаки свідомої 

командної тактики. Гру можна проводити одним м’ячем, або не 

дуже їх напомповувати, коли існує певна ймовірність 

травмування гравців. 

Варіант І: гравцям, які стоять усередині, дозволяють 

ловити м’ячі з льоту. У цьому разі їхня команда отримує 

„запасне очко”, яке надає право повернути на майданчик 

учасника, що вибув із гри. Якщо ж такого немає, то ним можна 

скористатися в майбутньому, залишивши на полі гравця, в якого 

влучили м’ячем. Команди проводять в атаці та обороні дві, рівні 

за часом, половини гри. Підсумки і визначення команди, яка 

перемогла, виводяться з кількості гравців, що були „впольовані” 

за відведений час. 

Варіант ІІ: не зараховують за влучання, якщо м’яч 

потрапить у гравця, відскочивши від майданчика. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання кидка м’яча, розвиває окомір, спритність і силу, дає 

первісне уявлення про злагоджені командні дії, виховує 

стійкість, сміливість, рішучість і наполегливість, консолідує 

команду. 

 

5.4. ОБЛОГА 

 

Кількість гравців: 12, 16 чоловік. 

Місце й інвентар: майданчик; два волейбольні м’ячі. 

Підготовка. З урахуванням фізичних можливостей 

учасників формують дві, рівні за кількістю гравців команди. 

Одна з них стає в коло (радіусом приблизно 4 – 5 метрів), а їхні 

суперники займають місця за межами кола – це атаковці. Двома 

волейбольними м’ячами володіють будь-які атаковці. 

Опис гри (основного варіанта). Гравці, які всередині 

кола перебуваючи, намагаються, використовуючи перебіжки, 

підстрибування, ухиляння і таке інше, не дати атаковцям 

улучити в себе м’ячем. Якщо все ж таки хтось із гравців не 

зможе „розминутися” з м’ячем, він, виходячи за межі кола, 

вибуває з гри. Гра триває, доки всі гравці не будуть вибиті з 

кола. Потім команди міняються ролями. Та з них, яка за менший 
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час упоралася із завданням, тобто „квацьнула” м’ячем усіх 

суперників, перемогла. 

 

 
Рис. 5.4. До гри „Облога” 

 

Правила гри: 1) забороняються кидки м’яча в голову; 

2) не можна для виконання кидка перетинати обмежувальну 

лінію кола, але, повертаючи м’яч у гру, це дозволяється; 

3) команді, що атакує, можна перекидати м’яч через коло. 

Методичні вказівки. Викладач, пояснюючи гру, 

повинен налаштувати гравців на узгодженість їхніх дій в атаці, 

на застосування обманних рухів, відволікаючих кидків м’яча 

тощо. Слід добиватися того, щоби гра не нагадувала собою 

звичайну навалу, а в ній проглядались ознаки свідомої 

командної тактики. Гру можна проводити одним м’ячем, або не 

дуже їх напомповувати, коли існує певна ймовірність 

травмування гравців. 

Варіант І: гравцям, які стоять усередині, дозволяють 

ловити м’ячі з льоту. У цьому разі їхня команда отримує 

„запасне очко”, яке надає право повернути на майданчик 

учасника, що вибув із гри. Якщо ж такого немає, то ним можна 

скористатися в майбутньому, залишивши на полі гравця, в якого 

влучили м’ячем. Команди проводять в атаці та обороні дві, рівні 

за часом, половини гри. Підсумки і визначення команди, яка 

перемогла, виводяться з кількості гравців, що були „впольовані” 

за відведений час. 
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Варіант ІІ: не зараховують за влучання, якщо м’яч 

потрапить у гравця, відскочивши від майданчика. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання кидка м’яча, розвиває окомір, спритність і силу, дає 

первісне уявлення про злагоджені командні дії, виховує 

стійкість, сміливість, рішучість і наполегливість, консолідує 

команду. 

 

5.5. З УСІХ УСЮД 

 

Кількість гравців: 16 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; два 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. У грі беруть участь дві рівні за кількістю 

гравців команди. Вони сформовані з урахуванням їхніх 

фізичних можливостей. Гравці команди, яка буде захищатися, 

вільно розташовуються всередині майданчика. Їхні противники, 

стоячи попарно за обмежувальними лініями, оточують 

майданчик з усіх усюд – це атакуюча команда. На будь-якій 

стороні майданчика в пари гравців цієї команди повинно бути 

два волейбольні м’ячі. 

Опис гри (основного варіанта). За поданим викладачем 

сигналом (свистком або оплеском) починається гра. Нападники, 

кидаючи м’ячі, намагаються вцілити в гравців-захисників 

(кидки в голову забороняються), які, вільно переміщуючись 

усередині майданчика, ухиляються від цього. „Упольовані” 

гравці виходять за межі майданчика. Гра триває доти, доки 

останнього захисника не буде „вибито” з гри. Потім команди 

змінюються ролями і гра повторюється. По закінченні обох 

половин гри підбиваються підсумки: команда, котрій 

знадобився менший час на виконання завдання, перемагає. 
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Рис. 5.5. До гри „З усіх усюд” 

 

Правила гри: 1) забороняються кидки м’яча в голову 

гравців; 2) на початку гри і після кожної зупинки м’ячі повинні 

бути одночасно на одному боці (будь-якому) майданчика; 3) для 

виконання кидка не можна перетинати обмежувальні лінії, але 

для повернення м’яча до гри дозволяється заходити на 

майданчик; 4) нападникам для проведення атакувальних дій 

дозволяється перекидати м’ячі сторонами майданчика або через 

нього. 

Методичні вказівки. Викладачеві необхідно 

спрямовувати гравців на осмислені дії й в атаці, і в захисті. Гра 

не має перетворитися на просте „жбурляння” м’яча, а під час 

виконання всіх дій (обманні рухи з м’ячем і без нього, 

відволікаючі кидки, передачі, ловля м’яча з льоту (див. далі) 

тощо) гравці повинні ставити собі за мету досягнення перемоги. 

Розміри ігрової площі мають виходити з таких чинників, як: 

кількість учасників гри та їхні фізичні і технічні (володіння 

кидком) можливості. Можна проводити гру не дуже 

напомповуючи м’ячі, коли існує певна ймовірність травмувати 

гравців. 

Варіант І: гравцям, які стоять усередині, дозволяють 

ловити м’ячі з льоту. У цьому разі їхня команда отримує 

„рятівний бал”, що надає право повернути на майданчик 

учасника, який вибув із гри. Якщо ж такого немає, то ним 
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можна скористатися в майбутньому, залишивши на полі гравця, 

в котрого влучили. Команди проводять у нападі й обороні дві 

рівні за часом половини гри. Визначення команди-переможниці 

виводиться з кількості „вибитих” за відведений час гравців. 

Варіант ІІ: улучання не зараховують, якщо м’яч 

потрапляє в гравця після відскоку від майданчика. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання кидка м’яча, розвиває окомір, периферичний зір, 

спритність, силу, надає первісного уявлення про злагоджені 

командні дії, виховує стійкість, сміливість, рішучість і 

наполегливість, консолідує команду. 

 

5.6. ПЕРЕСТРІЛКА 

 

Кількість гравців: 10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч, крейда. 

Підготовка. Гравців розподіляють на дві команди з 

рівною кількістю учасників у кожній. На протилежних сторонах 

майданчика, паралельно до кожної лицьової лінії, крейдою 

відзначаються дві „зони полону” завширшки 2 метри. Кожна 

команда розташовується на своїй половині майданчика. 

Опис гри (основного варіанта). Одна з команд після 

жеребкування отримує м’яч. За сигналом гравці цієї команди 

прагнуть, використовуючи влучні кидки, не перетинаючи при 

цьому середньої лінії майданчика, „квацьнути” гравців 

протилежної команди. Ті, у свою чергу, не виходячи за межі 

майданчика, намагаються уникнути попадання в них м’ячем. 

М’яч, що відскочив від підлоги або гравця, стін тощо, можна 

ловити і переходити з ним в атаку – починати „квацяти” гравців-

суперників. Той гравець, який не зміг ухилитися від м’яча, 

виходить із гри за межі майданчика. Перемагає команда, яка 

спромоглася швидше „вибити” з гри всіх гравців супротивника. 
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Рис. 5.6. До гри „Перестрілка” 

 

Правила гри: 1) попадання м’яча в гравця 

зараховується лише з льоту; 2) не можна перетинати середньої 

лінії, а також обмежувальні лінії майданчика; 3) дозволяється 

ловити м’яч з льоту, але якщо його не буде спіймано (вислизне з 

рук), то гравець мусить вийти з гри як такий, якого „квацьнули”; 

4) забороняється бігати з м’ячем у руках; без нього можна 

вільно пересуватися. 

Методичні вказівки. Необхідно налаштувати учасників 

гри на поважне ставлення одне до одного (не кидати м’яч надто 

сильно, не поціляти ним у голову). Гру можна проводити на 

майданчику більших розмірів, просто неба тощо, але при цьому 

необхідно брати до уваги кількість гравців та їхні фізичні 

можливості, щоби довжина майданчика не ускладнювала їхніх 

дій. 

Варіант І: гравці, яких було „підстрелено”, переходять у 

„зону полону” на боці противника. Їх можна визволити, 

перекинувши їм м’яч повітрям так, щоби його не перехопив 

суперник. Гравець, якому вдалося з льоту в „зоні полону” 

впіймати м’яч, уважається вільним, і він, повернувшись до своєї 

команди, продовжує гру. М’яч цей учасник залишає суперникам 

у „зоні полону”. 

Варіант ІІ: на середній лінії майданчика обкреслюють 

крейдою два-три кола. Тільки з них слід виконувати кидки в 

гравців. 
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Варіант ІІІ: гру можна вести одночасно двома-трьома 

м’ячами. 

Варіант ІV: дозволяються бігати з м’ячем у руках. 

Варіант V: після того, як мине заздалегідь відведений 

час гри, підбивають її підсумки. Перемагає команда, у „зоні 

полону” якої більше гравців-суперників. За нічийного 

результату призначають додатковий час – до першого 

„впольованого” гравця. 

Педагогічне значення. Гра потребує від учасників 

високої злагодженості дій. Прищеплюванням гравцям почуття 

колективізму, розвитком тактичного мислення гра створює 

необхідний базис навичок і знань, на якому в подальшому 

ґрунтуватиметься перехід до спортивних ігор. Вона сприяє 

закріпленню і вдосконаленню навичок метання м’яча, 

розвиткові спритності, швидкості, периферичного зору й 

орієнтування в просторі. 

 

5.7. СНАЙПЕРИ 

 

Кількість гравців: 12 – 16 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, будь-яка ігрова площа, 

обмежена лініями розмітки; футбольний м’яч, крейда. 

Підготовка. На відстані біля 30 метрів одна від одної з 

протилежних сторін майданчика позначають крейдою зони 

„міст”. Формують дві команди, у кожній з яких гравців 

розподіляють за порядком. Одна з команд стає з м’ячем у 

„місто”. Інша (їхні суперники) вільно розташовується 

майданчиком. 

Опис гри (основного варіанта). Перший гравець, 

ставши на лінію „міста”, ударом по м’ячу ногою посилає його в 

поле і після цього прямує в протилежне „місто”, прагнучи 

здійснити перебіжку туди та назад. Гравці ж команди, яка 

„чергує” в полі („снайпери”), приймають м’яч (у футбольний 

спосіб) і вдаром по ньому ногою намагаються поцілити в 

„перебіжчика”. Якщо це їм удалося, то команди міняються 

ролями, а коли ні – „перебіжчик” здобуває для своєї команди 

одне залікове очко і на подачу виходить другий гравець... 
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Перемагає команда, яка за відведений час набере більше очок, 

ніж суперник. 

 

 
Рис. 5.7. До гри „Снайпери” 

 

Правила гри: 1) після подачі м’яч має летіти невисокою 

траєкторією і обов’язково торкнутися поля; 2) пасування між 

гравцями в полі дозволяється виконувати тільки у футбольний 

спосіб; 3) виконуючи перебіжку, можна змінювати напрямок 

бігу; „снайперам” не дозволяється ставати на шляху 

„перебіжчика”; 4) якщо гравці в полі втрачають м’яч (він вийде 

за його межі), усе одне „полювання” на „перебіжчика” 

продовжується доти, доки він не повернеться у своє „місто”; 

5) у разі, коли після подачі м’яч повітрям вийде за межі поля 

або „міста”, гравець, який припустився помилки, утрачає право 

на подачу, а команда „перебіжчиків” отримує штрафний бал; 

після другого вона міняється ролями зі „снайперами”; 

6) гравець, що помилився, подаючи м’яч, або його було 

„підстрелено”, наступного разу буде виконувати подачу лише 

після останнього гравця своєї команди. Приміром, у команді 

шестеро гравців, а той, що припустився помилки, подавав 

першим, то вже наступного разу він подає після шостого гравця 

і так далі. 

Методичні вказівки. Розміри майданчика мають 

співвідноситися з кількістю гравців та їхніми фізичними й 

техніко-тактичними можливостями, тобто не бути завеликими 

або замалими. 
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Варіант І: гра за тими ж правилами, але м’ячем для 

великого тенісу. Відповідно, удари по м’ячу замінюються 

кидками, а його прийом можна здійснювати будь-якою 

частиною тіла. 

Варіант ІІ: гра йде без урахування часу. Перемагає 

команда, гравці якої раніше за суперників пройдуть повне коло 

подач, здобувши при цьому більше від них залікових очок. 

Педагогічне значення. Оперування вже знайомими 

прийомами техніки футболу в незвичних умовах гри сприяє 

їхньому вдосконаленню. Так само гра розвиває спритність, 

швидкість, виховує кмітливість, рішучість і відповідальність за 

свої дії, консолідує гравців. 

 

5.8. БОРОНИ ТА НАПАДАЙ 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; набивні 

(вагою 1 кг) та волейбольні м’ячі за кількістю гравців. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві рівні за 

кількістю гравців команди. На обох лицевих лініях кладуть 6 

набивних м’ячів на відстані 1,5 метри одне від одного. Кожному 

учаснику дають волейбольний м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом викладача 

гравці кожної з команд намагаються збити м’ячем набивні м’ячі 

(„цілі”) протилежної команди, одночасно захищаючи свої від 

м’ячів суперника. Гра триває доти, доки не будуть збиті всі 

„цілі” однієї з команд. 
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Рис. 5.8. До гри „Борони та нападай” 

 

Правила гри: 1) учасникам не дозволяється заходити за 

середню лінію майданчика; 2) збиті м’ячі в гру не повертаються. 

Методичні вказівки. Пояснюючи умови гри, викладач 

має налаштувати учасників на осмислення командних дій задля 

досягнення перемоги. 

Варіант гри: гра триває упродовж визначеного часу, 

після чого перемагає та команда, яка захистила більше своїх 

м’ячів. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові влучності 

кидка, спритності, виховує наполегливість, привчає до 

колективних дій. 

 

5.9. ДРАКОН 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Участь беруть дві команди з однаковою 

кількістю гравців. Одну шикують периметром майданчика, 

обличчям у середину. Це – „лицарі”. Інша команда стає в колону 

по одному (поклавши руки на плечі гравцеві, який стоїть 

попереду) у середині майданчика – це „дракон”. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач дає м’яч 

„лицарям”, які намагаються за допомогою передач між собою 

влучити в останнього гравця колони – „хвіст дракона”. Після 
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влучання м’яча останній гравець стає напрямним у колоні і так 

далі, допоки всі не побувають у „хвості дракона”. Потім 

команди міняються місцями. Учасники тієї команди, яка за 

менший час „виб’є” всіх гравців суперника, стають 

переможцями. 

 
Рис. 5.9. До гри „Дракон” 

 

Правила гри: 1) забороняється кидати м’яч у голови 

гравців колони; 2) „лицарі” не мають права входити в межі 

майданчика для того, щоб виконати кидок; 3) м’яч можна 

передавати і по колу, і через нього; 4) „Дракон” може 

пересуватися в будь-який бік, не виходячи за межі майданчика. 

Методичні вказівки. Необхідно попередити гравців про 

заборону кидків м’ячем у голови суперників. 

Варіант І: учасникам дають однакову кількість часу, 

наприклад 2 хв.; команда, яка за відведений час більше разів 

улучить у „хвіст дракона”, перемагає. 

Варіант ІІ: гру проводять одночасно двома м’ячами. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вихованню 

спритності, колективності дій. 
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5.10. ГАРМАТИ 

 

Кількість гравців: 12, 16 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; два-три 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві однакові за 

кількістю гравців команди, приблизно рівні за їхніми фізичними 

можливостями. Одну з команд вільно розташовують на середній 

лінії майданчика – це „мур”, а іншу з м’ячами вишиковують 

обличчям у середину периметром поля – „гармати”. 

Опис гри. Перекидаючи м’ячі між собою, „гармати” 

прагнуть кинути м’яч так, щоб він пролетів між гравців „муру” 

(не вище плечей), при цьому нікого з них не зачепивши 

(„пробити мур”). За кожне влучання команда „гармат” здобуває 

очко. Гра триває декілька хвилин, після чого учасники 

міняються ролями. 

 

 
Рис. 5.10. До гри „Гармати” 

 

Правила гри: 1) гравці „муру” захищаються тільки 

руками, в іншому разі „гарматам” нараховуються очки; 2) кидки 

крізь „мур” виконують лише ті гравці, які стоять на лицевих 

лініях майданчика („гармати”); 3) не можна перетинати межі 

поля для виконання кидка; 4) дозволяється забігати на 
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майданчик для повернення м’яча в гру; 5) гравці команди 

„гармат” мають право вільно пересуватися периметром поля. 

Методичні вказівки. Викладач має попередити 

учасників про заборону кидків у голову й упродовж гри одразу 

ж класти край щонайменшим проявам агресивності з боку 

гравців. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові влучності 

кидка, спритності, виховує відповідальність, привчає до 

колективних дій, консолідує гравців. 

 

5.11. ПЕРЕГОНИ М’ЯЧА КРІЗЬ „КОРИДОРИ” 

 

Кількість гравців: 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

баскетбольний м’яч, крейда. 

Підготовка. Майданчик розкреслюють крейдою на 

шість поперечних „коридорів” (використовують середню лінію 

та лінії зони нападу) завширшки 3 метри. Їх від будь-якої 

лицьової лінії нумерують на парні й непарні. Учасники гри, 

попередньо розділені на дві команди, займають місця на 

майданчику через один „коридор”: парні „коридори” – гравці 

однієї команди, а непарні – іншої, їхні суперники. 

Опис гри (основного варіанта). Гра складається з двох 

рівних за часом половин гри. Почергово кожній із команд 

надають право розпочати гру зі свого „коридора” від лицьової 

лінії. Гравці прагнуть, передаючи м’яч між собою (не вище 

плечей) у баскетбольний спосіб, перегнати його, уникаючи 

перехоплення з боку суперників, крізь „коридори” на 

протилежний бік майданчика і назад. За кожне вдале 

перекидання м’яча крізь „коридори” суперників команді 

нараховують одно очко. У разі перехоплення м’яча свої 

перегони починає інша команда і так далі. Перемагає команда, 

яка впродовж відведеного часу гри набере більшу кількість 

очок. 
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Рис. 5.11. До гри „Перегони м’яча крізь „коридори” 

 

Правила гри: 1) гравцям не можна перетинати межі 

„коридорів”; 2) передаючи м’яч, потрібно пройти всі 

„коридори” суперника, тобто не можна якийсь із них „обходити 

увагою”; 3) гравець у „коридорі” може володіти м’ячем 3 

секунди і зробити одну передачу своєму партнерові по 

„коридору”; 4) після перехоплення м’яча його можна 

передавати в будь-якому напрямку, але не двічі поспіль через 

один і той самий „коридор”. 

Методичні вказівки. Необхідно добиватися від гравців, 

щоби вони своїми пересуваннями по „коридорах” створювали 

зручні умови для отримання м’яча від партнера по команді 

(„відкриватися під м’яч”). І через це налаштовувати їх на 

розуміння того, що свідомі дії кожного задля досягнення 

перемоги стають запорукою загальної перемоги команди. 

Варіант гри: не дозволяється робити передачу м’яча з 

відскоком від підлоги. 

Педагогічне значення. Гра створює необхідні умови 

для закріплення техніки виконання передач м’яча в 

баскетбольний спосіб, виробляє навички тактики баскетболу, 

розвиває кмітливість і спритність. 
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5.12. КИДАЙ ШВИДШЕ 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі за кількістю учасників. 

Підготовка. Гравців розділяють на дві команди, які 

стають з протилежних боків майданчика. У кожного м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом кожна 

команда намагається перекинути всі м’ячі через сітку на бік 

супротивника. Перемагає та команда, яка найбільш вдало це 

зробила (перекинула більше м’ячів) або яка має на своєму боці 

менше за суперника м’ячів на момент завершення гри. 

 

 
Рис. 5.12. До гри „Кидай швидше” 

 

Правила гри: 1) дозволяється перекидати, перебивати 

(окрім ніг) м’яч у будь-якій спосіб; 2) м’яч може торкатися 

підлоги, але в межах поля; 3) гравець, який улучить м’ячем в 

аут, повинен повернути його в гру зі своєї половини; 4) гра 

триває непарну кількість відрізків часу (наприклад, п’ять партій 

по 30 секунд кожна), після кожного з яких визначається 

команда-переможниця. 

Методичні вказівки. Бажано, щоб судити гру 

викладачеві допомагав помічник. 

Варіант гри: перекидання можна замінити 

волейбольними передачами. 
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Педагогічне значення. Гра розвиває спритність, 

периферичний зір, виховує відповідальність, привчає до 

колективних дій, закріплює навички передачі м’яча. 
 

5.13. М’ЯЧ СВОЄМУ КАПІТАНОВІ 
 

Кількість гравців: 10, 12, 14 чоловік. 

Місце й інвентар: гандбольний (баскетбольний, 

волейбольний) майданчик; волейбольний (баскетбольний) м’яч. 

Підготовка. З урахуванням фізичних можливостей 

учасників гри формують дві рівні за кількістю гравців команди. 

Кожна з них вільно розташовується на своїй половині 

майданчика, а капітани займають місця в протилежних від своїх 

команд воротах. 

Опис гри (основного варіанта). Викладач (суддя) 

розігрує право володіння м’ячем або просто підкидає його до 

гори в середині майданчика між двох суперників. Гра йде за 

правилами гандболу. Мета гравців протиборчих команд: за 

допомогою передач м’яча між собою перекинути його (не вище 

голови гравців) своєму капітанові в площу воротаря суперника. 

Кожну влучну спробу оцінюють одним очком. Капітан після 

результативної атаки передає м’яч команді-суперниці, поклавши 

його на лінію площі воріт або передавши ближньому 

суперникові для початку атаки у відповідь. Команду-

переможницю визначають за більшою сумою здобутих очок 

після того, як сплине відведений для гри час. 
 

 
Рис. 5.13. До гри „М’яч своєму капітанові” 
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Правила гри: якщо м’яч капітанові перекинуто з 

порушенням правил, себто вище голови гравців, він передається 

суперникові й уводиться в гру з місця передачі. У решті 

випадків діють правила гандболу. 

Методичні вказівки. Залежно від уподобань учасників 

гри, наявності певної розмітки в залі, кількості гравців і 

поставленої мети заняття, можна, ураховуючи все це, обирати 

будь-який із запропонованих варіантів гри. 

Варіант І: гра йде за правилами баскетболу, недболу 

(м’яч не можна вести, тобто бити ним об підлогу; з м’ячем 

дозволяється робити не більше двох кроків). 

Варіант ІІ: якщо в спортзалі відсутня розмітка 

гандбольного майданчика, гру можна проводити, скоротивши 

при цьому кількість гравців, використовуючи баскетбольну 

(волейбольну) розмітку. Для цього необхідно провести з обох 

боків на відстані 1 – 1,5 метра за лицьовими лініями майданчика 

паралельні лінії, за якими розташовуватимуться капітани. 

Варіант ІІІ: гравців команд розподіляють за порядком 

номерів. Перші номери стають у ворота (за лінію). Після того, 

як хтось з них отримає м’яч від своєї команди, його у воротах 

замінює другий номер і так далі до повного кола зміни всіх 

гравців команди. Природно, що перемагає та команда, яка 

першою закінчить „кругообіг” змін. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

запропонованих ігрових видів спорту, розвиває тактичне 

мислення, периферичний зір, спритність, привчає до 

колективних дій, консолідує команду. 

 

5.14. ПРОБИЙ ЗАХИСТ 

 

Кількість гравців: 10 – 16 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала; волейбольний м’яч, манишки, 

крейда. 

Підготовка. За 3 – 4 метри від торцевих стін зали 

паралельними до них лініями крейдою позначають „зони 

оборонців”. Так само на висоті 150 – 170 см від підлоги вздовж 

цих стін проводять горизонтальну лінію. Учасники гри, 
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розділившись порівну, формують дві команди. Вони, своєю 

чергою, розділяються кожна на дві ланки: оборонців і атаковців. 

Гравці одної з команд вдягають манишки. „Зони оборонців” 

займають захисники, а решта гравців, нападники, вільно 

розташовуються майданчиком. По черзі в кожній половині гри 

право її розпочати належить одній з команд. 

Опис гри (основного варіанта). Перекидаючи м’яч між 

собою (у гандбольний спосіб), гравці намагаються вийти на 

вигідну позицію і, не перетинаючи лінії „зони оборонців”, 

влучним кидком (не вище плечей) уразити торцеву стіну 

протилежної команди („пробити захист”). Влучний кидок 

приносить команді одне очко. Після голу м’яч переходить 

суперникам, які, у свою чергу, помінявшись між собою ролями 

оборонців і атаковців, починають контрнаступ. Команда, яка 

впродовж часу гри здобуде більшу кількість очок, перемагає – в 

її лавах найспритніші та найвлучніші гравці. 

 

 
Рис. 5.14. До гри „Пробий захист” 

 

Правила гри: 1) м’яч постійно перебуває в грі, себто 

відсутні кутові кидки й аути; 2) перетинати лінію „зони 

оборонців” заборонено і нападникам, і захисникам; 3) команда 

втрачає право на володіння м’ячем, якщо після її атаки він 

пройде вище „воріт”; 4) захищати „ворота” дозволяється будь-

якою частиною тіла; 5) гравці команди, яка пропустила гол, 

міняються між собою ролями; 6) за порушення правил м’яч 
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передається протилежній команді й уводиться в гру з місця 

цього порушення. 

Методичні вказівки. Умови гри передбачають 

використання всієї площі зали, тому викладачеві з помічниками 

необхідно до проведення гри оглянути приміщення і прибрати 

всі травмонебезпечні предмети. Із цією ж метою (зменшення 

ризику травмування) не слід надто помпувати м’яч. 

Варіант І: на відстані 6 – 8 метрів паралельно до 

торцевих стін позначають „лінії атаки”. „Дія” цих ліній 

поширюється тільки на відстань, не ближче якої можна 

виконувати кидок. 

Варіант ІІ: гра за таким ж правилами, але у футбол, 

баскетбол, недбол тощо. 

Варіант ІІІ: гравці передають м’яч між собою у 

волейбольний спосіб, а нападаючим ударом з передачі партнера 

завершують атаку; не більше трьох передач поспіль над собою 

дозволяється виконувати одному гравцеві. Для цього варіанта 

необхідно поперечку „воріт” провести на висоті 2 – 2,5 метри 

від підлоги. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки запропонованих видів спорту, прищеплює почуття 

колективізму і відповідальності, розвиває спритність, швидкісну 

витривалість і орієнтування в просторі. 

 

5.15. БОРНЯ ЗА М’ЯЧІ 

 

Кількість гравців: 10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі (кількістю на чотири меншою, ніж 

учасників). 

Підготовка. З обох сторін майданчика за його 

лицьовими лініями розкладають волейбольні м’ячі. Їх за 

кількістю має бути на чотири менше, ніж учасників гри, з 

котрих, попередньо формуються дві команди з однаковою 

кількістю гравців, вони розташовуються на протилежних боках 

майданчика. 
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Опис гри (основного варіанта). За сигналом гравці 

обох команд намагаються проникнути на майданчик 

протилежної команди і, заволодівши м’ячами, перенести їх за 

свою лицьову лінію. Гравці, що, перетнувши середню лінію, 

опиняться на половині суперників, можуть „квацяти” 

„господарів” майданчика. Спіймані гравці мають залишатися на 

місці, допоки їх дотиком руки не визволять з „полону” партнери 

по команді. Якщо гравця було спіймано з м’ячем у руках, то 

м’яч відбирають і переносять назад за лицьову лінію, а 

спійманий гравець чекатиме на допомогу товаришів по команді. 

Як тільки одна з команд досягне мети гри, себто збере в себе за 

лицьовою лінією всі м’ячі противників, гра закінчується, а 

команду визнають переможницею. 

 

 
Рис. 5.15. До гри „Борня за м’ячі” 

 

Правила гри: той гравець, якого було спіймано з 

м’ячем у руках, повинен негайно його віддати суперникові або 

покласти поруч себе на підлогу. 

Методичні вказівки. Для спрощення суддівства гри 

бажано, щоби викладачеві в цьому допомагав помічник. Він 

контролюватиме одну з половин майданчика. Якщо м’ячі 

протилежних команд будуть розрізнятися своїми кольорами, то 

це через більшу наочність „руху м’ячів” певною мірою 

спростить суддівство гри. Не слід допускати великої 

скупченості гравців на майданчику. За лицьовими лініями 
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майданчика має бути „зайвих” три – чотири метри до стін зали. 

Це знизить ризик травмування гравців. Відповідно, якщо 

розміри зали замалі, то „залікові” лінії слід перенести від стін у 

глибину майданчика. 

Варіант гри: гра триває впродовж визначеного часу. 

Після того, як він мине, команда, на боці якої більше м’ячів 

суперника, перемагає. У разі, коли запас часу, відведеного на 

гру, вичерпано, а результат зафіксовано нічийний, гра 

триватиме до першого вдалого переносу м’яча. 

Педагогічне значення. Гра розвиває швидкість, 

спритність, виховує почуття взаємовиручки та взаємодопомоги, 

привчає до злагоджених цілеспрямованих колективних дій. 

 

5.16. МІНІ-РЕҐБІ 

 

Кількість гравців: близько 18 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний, 

баскетбольний або набивний м’яч (вагою до 2 кг), 

різнокольорові манишки, гімнастичні мати. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві однакові 

команди, приблизно рівні за фізичними можливостями гравців. 

Команди-суперниці одягають різні за кольором манишки. На 

лицьових лініях майданчика кладуть (не ближче 2 – 3-х метрів 

до стін) по одній гімнастичній маті – „залікові зони”. Учасників 

гри вільно розташовують на полі. 

Опис гри (основного варіанта). Гру розпочинають з 

підкидання викладачем м’яча в центрі майданчика між двох 

суперників. Команда, яка заволоділа м’ячем, намагається 

занести його в „залікову зону” (покласти на мату) противника, а 

їхні суперники прагнуть завадити цьому і, своєю чергою, 

відібравши м’яч, атакують „залікову зону” протилежної 

команди. Перемагає та команда, якій частіше за супротивника 

вдалося занести м’яч у „залікову зону” суперників за 

визначений час. 
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Рис. 5.16. До гри „Міні-реґбі” 

 

Правила гри: 1) не можна захоплювати гравців за шию, 

за ноги, робити підніжки, штовхати на стіни – у цьому разі м’яч 

передається протилежній команді й уводиться в гру з місця 

порушення; 2) дозволяється м’яч нести, вести рукою або ногою, 

бити, котити тощо; 3) під час виходу м’яча за обмежувальні 

лінії майданчика, він уводиться з-за цих ліній гравцем 

протилежної команди в будь-який спосіб. 

Методичні вказівки. Ця гра призначена переважно для 

хлопчиків, хоча можна її проводити і з дівчатами старшого віку, 

але впродовж недовгого ігрового часу за першим варіантом 

(див. далі). Гра потребує від учасників великих емоційних і 

фізичних витрат, тому викладачеві слід завчасно припинити її, 

якщо активність і інтерес значно знизилися. До проведення 

поєдинку викладачеві необхідно провести ретельний огляд зали: 

забрати з майданчика всі зайві предмети, перевірити якість 

підлоги. На учасниках не повинно бути нічого, що може 

травмувати їх і суперників (ланцюжки, бранзолетки, сережки 

тощо). 

Варіант І: якщо гравця з м’ячем торкнувся суперник, то 

він упродовж 2 сек. повинен зробити передачу. 

Варіант ІІ: м’яч можна втримувати не більше 3 сек. 

Варіант ІІІ: одному і тому ж партнерові не можна 

робити більше однієї передачі поспіль. 
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Варіант ІV: з м’ячем дозволяють робити не більше двох 

кроків. За порушення цих правил м’яч передають суперникові й 

уводяться в гру з місця порушення. 

Варіант V: по одній гімнастичній маті кладуть у 

кожному куті майданчика. Гра йде на чотири „залікові зони” – 

по дві в кожній команді. 

Педагогічне значення. Гра розвиває силу, спритність, 

витривалість і периферичний зір, виховує зважливість та 

наполегливість, привчає до колективних дій, консолідує 

команду. 

 

5.17. ІТАЛІЙСЬКА ГИЛКА 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. Формують дві, рівні за складом і за 

фізичними можливостями гравців, команди. Вони стають на 

протилежних боках майданчика, згідно з розміщенням у 

волейболі. 

Опис гри. Гра нагадує собою звичайний волейбол. На 

відміну від волейболу, у ній допускається, у проміжках між 

ігровими діями, торкання м’ячем майданчика з наступним 

підбиванням його для атакуючих дій. На кожному боці 

майданчика дозволяють, щоби м’яч двічі, але не поспіль, 

торкнувся підлоги. Розгравати м’яч можна і без торкання 

майданчика, але третім ударом, як і у волейболі, його необхідно 

перебити на бік суперника. Команду-переможницю визначають 

як у волейболі. 
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Рис. 5.17. До гри „Італійська гилка” 

 

Правила гри: у грі діють усі основні правила 

волейболу. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби викладачеві в 

суддівстві допомагав помічник (обліковець очок). 

Педагогічне значення. Гра закріплює основні технічні 

прийоми волейболу, розвиває тактичне мислення та спритність, 

привчає до відповідальності, консолідує команду. 

 

5.18. „ШАЛЕНИЙ” ПІОНЕРБОЛ 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; два 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. За принципом приблизної схожості 

фізичних і техніко-тактичних можливостей гравців формують 

дві рівні за кількістю учасників команди. У кожної команди – 

по одному волейбольному м’ячу. 

Опис гри (основного варіанта). Мета гри – перекинути 

м’яч на бік суперника, причому кожна команда прагне зробити 

це так, щоб обидва м’ячі водночас опинилися на боці 

противника (торкнулися майданчика або рук гравців). У цьому 

разі суддя зупиняє гру свистком, і команда, на майданчику якої 

перебувають два м’ячі, програє очко. Переможця визначають як 

у волейболі. 
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Рис. 5.18. До гри „Шалений” піонербол” 

 

Правила гри: 1) якщо м’ячі зіткнулись у повітрі під час 

подачі (кидка), виконується повторна подача (кидок) м’яча; 2) з 

м’ячем дозволяється бігати, його можна відбивати будь-якою 

частиною тіла, передавати одне одному, він може торкатися 

майданчика; 3) м’яч, який вийде (повітрям) за межі майданчика 

суперника або пройде під сіткою, уважається програним. 

Методичні вказівки. Гра доволі складна для суддівства, 

тому бажано, щоб викладачеві (судді) допомагав помічник 

(обліковець очок). 

Варіант І: кидок м’яча з-за лицьової лінії можна 

заміняти подачею (у визначений спосіб). 

Варіант ІІ: гра триває певний час; команда, яка здобула, 

по закінченні часу, більше за суперника очок, перемагає. 

Педагогічне значення. Гра закріплює техніку 

виконання кидка (подачі) м’яча, розвиває спритність, 

відповідальність за свої дії, консолідує команду. 

 

5.19. ГИЛКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. Учасників гри розділяють на дві рівні 

команди по шестеро гравців у кожній. Одна команда шикується 
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на лицевій лінії – вона буде виконувати подачу м’яча, а інша 

стає на протилежному боці майданчика, згідно з розміщенням у 

волейболі, для прийому подачі. 

Опис гри. Перший гравець шеренги за сигналом 

виконує (у визначений спосіб) подачу і якомога швидше біжить 

навколо всього майданчика, повертаючись на своє місце. Гравці 

ж протилежної команди за цей час намагаються прийняти м’яч і 

зробити якнайбільше передач між собою, при цьому м’яч не 

можна передавати двічі поспіль одному і тому ж гравцеві. 

Тільки-но гравець, який виконував подачу, повертається на своє 

місце, розіграш м’яча припиняється. Потім подачу виконує 

другий учасник і так далі, допоки всі гравці не зроблять 

перебіжку. Після підрахунку очок за першу половину гри 

команди міняються ролями. Перемагає команда, гравці якої 

здобудуть більше очок (виконають більше передач). 

 

 
Рис. 5.19. До гри „Гилка волейболістів” 

 

Правила гри: 1) оббігати майданчик необхідно тільки 

за обмежувальними лініями; 2) розіграш м’яча припиняється 

після падіння м’яча на підлогу або після технічної помилки, якої 

припустилися гравці, передаючи м’яч; 3) якщо подачу м’яча не 

виконано, команді суперників додається 5 очок; 4) траєкторія 

передачі м’яча між гравцями орієнтовно повинна бути не нижче 

верхнього краю сітки. 
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Методичні вказівки. Судити гру викладачеві має 

допомагати обліковець очок. Потрібно заздалегідь домовитися 

про спосіб виконання подачі та передачі м’яча. 

Педагогічне значення. Гра сприяє закріпленню та 

вдосконаленню основних технічних прийомів гри у волейбол, 

допомагає розвиткові спритності дій і швидкості бігу, виховує 

зібраність і відповідальність перед командою за свої дії. 

 

5.20. „МИСЛИВЦІ” 

 

Кількість гравців: 12 – 18 чоловік. 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа, обмежена 

лініями розмітки; волейбольний м’яч. 

Підготовка. Учасників гри вільно розташовують на 

певній площі. Двох гравців призначають мисливцями – їм дають 

м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). Пересуваючись і 

передаючи м’яч між собою, „мисливці” прагнуть улучити ним 

(не вище плечей) у будь-кого з гравців, які намагаються 

„уникнути” м’яча. Учасник, якого торкнувся м’яч, міняє того 

„мисливця”, чий кидок досяг мети. Гра не має певного 

закінчення. 

 

 
Рис. 5.20. До гри „Мисливці” 
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Правила гри: 1) забороняються кидки м’ячем у голови 

учасників гри; 2) м’яч, який вийшов за межі майданчика, 

повертається в гру „мисливцями”. 

Методичні вказівки. Щоб уникнути травмування 

учасників, гру необхідно проводити полегшеним м’ячем, а 

також слід обов’язково повідомити гравцям про заборону кидків 

вище плечей і вилучати з гри тих, хто не дотримується цього. 

Для підтримання темпу гри викладачеві слід мати поруч себе 

декілька м’ячів, які він додає в гру, замість тих, що вийшли 

далеко за межі поля. 

Варіант І: гра триває впродовж відведеного часу. Ті 

„мисливці”, які залишаться останніми – найбільш невлучні. 

Варіант ІІ: учасника уважають „підстреленим” тільки 

тоді, якщо м’яч улучить у нього, відскочивши від підлоги. 

Варіант ІІІ: кожен гравець, якого „підстрелили”, 

приєднується до „мисливців”. Перемогу здобуває останній 

„ніким не підстрелений” учасник. 

Педагогічне значення. Гра закріплює техніку кидка 

м’яча, розвиває спритність, кмітливість, виховує наполегливість 

і рішучість, привчає до колективних дій. 

 

5.21. РЯТІВНИЙ М’ЯЧ 

 

Кількість гравців: 10 – 12 чоловік. 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа, обмежена 

лініями розмітки; волейбольний (баскетбольний) м’яч. 

Підготовка. Одного з учасників гри призначають 

„квачем”. Решту гравців (з м’ячем) вільно розташовують на 

ігровій площі. 

Опис гри. За сигналом „квач” починає переслідувати 

гравців. Тому втікачеві, якого ось-ось наздожене „квач”, 

потрібно кинути „рятівного м’яча”, тому що гравця з м’ячем не 

можна „квацяти”. У цьому разі „квач” повинен перевести увагу 

на іншого гравця. Однак, якщо „квачеві” вдалося торкнутися 

м’яча в руках будь-якого з гравців або перехопити його під час 

передачі, він міняється роллю з тим, хто припустився помилки. 

Гра не має певного закінчення. 
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Рис. 5.21. До гри „Рятівний м’яч” 

 

Правила гри: гравець, який вийде за межі ігрової 

площі, уважається спійманим і, ставши „квачем”, продовжує 

гру. 

Методичні вказівки. Важливо, щоб упродовж гри 

зберігався постійний стійкий інтерес до неї. Один із чинників, 

що сприяє цьому, – це відповідність розмірів ігрової площі до 

кількості учасників гри та їхніх фізичних можливостей. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

тактичного мислення, швидкості та спритності, виховує 

кмітливість. 

 

5.22. НЕДБОЛ 

 

Кількість гравців: 8, 10, 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: баскетбольний майданчик; 

волейбольний або баскетбольний м’яч; по змозі, різнокольорові 

манишки. 

Підготовка. Формують дві однакові за кількістю гравців 

команди, приблизно рівні між собою за фізичними і техніко-

тактичними можливостями. 

Опис гри. Гра нагадує собою баскетбол із тією лише 

різницею, що м’яч не можна вести, тобто бити ним об 

майданчик, решту правил збережено. Перемагає, як і в 
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баскетболі, команда, яка здобуває більшу за суперників 

кількість очок. 

 

 
Рис. 5.22. До гри „Недбол” 

 

Правила гри: 1) якщо м’яч доторкнувся до майданчика, 

то протилежна команда вводить його в гру з місця падіння; 2) у 

решті випадків, коли м’яч перетне обмежувальні лінії, він 

уводиться як у баскетболі – із-за цих ліній; 3) з м’ячем можна 

робити лише два кроки; при порушенні цього правила м’яч 

переходить до суперників і вкидається з-за бокової лінії. 

Методичні вказівки. Бажано, щоб учасники команд-

супротивників розрізнялися кольором форми (манишки). Для 

того, аби додати зацікавленості та підвищити інтенсивність гри, 

гравців протилежних команд персонально прикріплюють одне 

до одного. 

Педагогічне значення. Гра формує первинні тактичні та 

технічні навички баскетболу, сприяє розвиткові спритності, 

швидкості, виховує потребу до колективних дій, прищеплює 

почуття взаємовиручки, відповідальності за свої дії, консолідує 

гравців. 
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5.23. ПЕРЕДАЧІ-„КВАЧІ” 

 

Кількість гравців: 10, 12, 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: зала, майданчик; волейбольний або 

баскетбольний м’яч; бажано мати різнокольорові манишки. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві команди з 

однаковою кількістю гравців: нападники й оборонці. Одна 

команда володіє м’ячем (нападає), інша вільно пересувається 

майданчиком (захищається). 

Опис гри (основного варіанта). Гравці команди, яка 

володіє м’ячем, передають його між собою. При цьому вони 

намагаються наблизитися до гравців суперника і торканням 

м’яча „квацьнути” їх (м’яч не кидати!). Гравець, до якого 

доторкнулися м’ячем, виходить із гри. 

 

 
Рис. 5.23. До гри „Передачі-„квачі” 

 

Правила гри: 1) забороняється кидати м’ячем у 

суперника; 2) з м’ячем можна робити не більше двох кроків; 

3) оборонець уважається таким, що його „квацьнули”, якщо він 

вийде за межі майданчика; 4) не можна затримувати або 

блокувати гравців-оборонців. 

Методичні вказівки. Зазвичай попереджуємо гравців 

про заборону кидків м’ячем у суперника. Бажано, щоб гравці 

команд-противників розрізнялися кольором форми (манишки). 

Розміри майданчика повинні відповідати рівню фізичної 
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підготовки гравців (для підвищення інтенсивності гри можна 

скорочувати розміри майданчика). 

Варіант І: гра триває впродовж відведеного часу, 

наприклад: командам надають по 2 хв. володіння м’ячем, 

перемагає та, яка за відведений час „квацьнула” більше гравців 

суперника. 

Варіант ІІ: засікають час, за який команда виведе з гри 

всіх оборонців, потім результати порівнюються, перемагає та, 

яка за менший час „квацьнула” всіх гравців. 

Педагогічне значення. Гра сприяє розвиткові 

спритності, швидкості прийняття рішень, розвиває 

периферичний зір, виховує почуття відповідальності, привчає до 

колективних командних дій. 

 

5.24. МІСТОК 

 

Кількість гравців: близько 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні (баскетбольні) м’ячі кількістю на 2 менше, ніж 

учасників. 

Підготовка. З учасників гри обирають двох 

„охоронців”. Вони розташовуються одне за одним на „містку” (у 

зоні нападу). Решта гравців з м’ячами стає вздовж бічної лінії 

біля „містка”. 

Опис гри. За сигналом, який подає викладач, гравці 

одне за одним попарно, ведучи м’ячі (у баскетбольний спосіб), 

вибігають на „місток”. Їхня мета – перейти через „місток”, 

„прослизнувши”, за допомогою обманних рухів (фінтів), повз 

його „охоронців”. Кому це вдалося, здобуває заохочувальне 

очко. Ті ж гравці, які не встояли на „містку”, стали на його край 

(обмежувальну лінію) або впустили свій м’яч з нього (він 

вийшов за межі зони нападу), очок, зрозуміло, не здобувають. 

Після декількох перебіжок на „варту” „містка” виходять нові 

„охоронці”. Коли остання пара побуває на „посту”, за сумою 

набраних очок визначають найспритнішого гравця. 
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Рис. 5.24. До гри „Місток” 

 

Правила гри: 1) гравці, що захищають „місток”, 

повинні стояти на ньому одне за одним, себто не пліч-о-пліч, і 

діяти в межах правил баскетболу; 2) одночасно на „містку” 

можуть перебувати лише два „претенденти” на перебіжку. 

Кожен наступний вибігає на нього за сигналом (свистком) 

викладача; 3) і після перебіжки, і після невдалої спроби гравці 

повертаються в колону і стають за попереднім порядком. 

Методичні вказівки. Бажано, щоб, обводячи 

„оборонців” „містка”, гравці вели м’яч дальньою від суперника 

рукою. Підбиваючи підсумки гри, можна також визначати 

найбільш зіграну пару „охоронців”. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки ведення м’яча, формує правильну захисну стійку, 

розвиває швидкість, спритність, виховує цілеспрямованість і 

рішучість. 
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5.25. БАСКЕТБОЛЬНІ „КВАЧІ” 

 

Кількість гравців: близько 20 чоловік. 

Місце й інвентар: зала, майданчик; кількість 

баскетбольних або волейбольних м’ячів, відповідна до кількості 

гравців. 

Підготовка. Гравців з м’ячами вільно розташовують на 

майданчику. Використовується будь-яка ігрова площа, 

обмежена лініями розмітки. 

Опис гри. Викладач дає сигнал, і гравці починають 

водити м’яч, при цьому вони прагнуть вибити його в суперників 

за обмежувальні лінії, зберігаючи свій м’яч у грі. 

 

 
Рис. 5.25. До гри „Баскетбольні „квачі” 

 

Правила гри: 1) м’яч потрібно тільки вести; 

2) вибивати м’яч можна тільки руками; 3) гравець, який загубив 

м’яч, виходить із гри за межі майданчика. 

Методичні вказівки. Для підтримання щільності гри 

можна поступово, у зв’язку з вибуванням гравців, зменшувати 

межі ігрової площі. Варто нагадати учасникам про необхідність 

рівномірної участі „неведучої” руки під час ведення м’яча. 

Педагогічне значення. Гра розвиває координацію рухів, 

периферичний зір, сприяє рівномірному навантаженню 

верхнього плечового поясу, виховує сміливість і рішучість. 
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5.26. „КВАЧІ”-БАСКЕТБОЛІСТИ 

 

Кількість гравців: близько 15 чоловік. 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа, обмежена 

лініями розмітки; волейбольні або баскетбольні м’ячі за 

кількістю учасників. 

Підготовка. Викладач призначає гравця, який почне гру 

– „квача”. Решта учасників, вільно пересуваючись 

майданчиком, виконує ведення м’яча. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом „квач” з 

м’ячем у руках намагається наздогнати кого-небудь із учасників 

і, торкаючись м’ячем (м’яч не кидати!), „квацьнути” його. Той, 

кому передали „квача”, припиняє вести м’яч і, узявши його в 

руки, стає „квачем”, а попередній гравець починає ведення 

м’яча. Гра не має певного закінчення. 

 

 
Рис. 5.26. До гри „Квачі”-баскетболісти” 

 

Правила гри: 1) м’яч необхідно тільки вести (окрім 

„квача”); 2) учасник, який вийде за межі майданчика, стає 

„квачем”; 3) не дозволяється одразу ж переслідувати гравця, 

який щойно був „квачем”. 

Методичні вказівки. З метою підвищення щільності 

гри її можна проводити за допомогою двох „квачів”. 

Пояснюючи правила гри, викладач зосереджує увагу учасників 

на рівномірному використанні „слабшої” руки під час ведення 

м’яча. 
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Варіант гри: гравець, якого торкнувся „квач”, 

приєднується до нього, і вони вже вдвох переслідують решту 

гравців і так далі. Останній ніким не спійманий учасник стає 

переможцем. 

Педагогічне значення. Гра сприяє рівномірному 

навантаженню „слабшої” руки, розвиває спритність, швидкість, 

виховує кмітливість і наполегливість. 

 

5.27. ОБОРОНЦІ-НАПАДНИКИ 

 

Кількість гравців: 10 – 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: баскетбольний майданчик, 

баскетбольний м’яч, манишки. 

Підготовка. Формують дві команди, по п’ятеро гравців 

у кожній: двоє нападників і троє захисників. Гравці однієї з 

команд одягають манишки. За допомогою жеребкування 

капітани команд обирають кошик, який вони атакуватимуть 

(захищатимуть). Для кожної команди одна половина 

майданчика – це зона захисту (ближній кошик), а протилежна 

(дальній кошик) – нападу. До кожної зони команди відряджають 

певну кількість гравців, зокрема: у зону нападу – двох 

нападників, а до зони захисту, відповідно, трьох оборонців. І 

нападники, і оборонці постійно перебувають лише на своїй 

половині майданчика. 

Опис гри (основного варіанта). Звичайна гра в 

баскетбол з тією лише різницею, що гравці постійно діють у 

своїх зонах, не перетинаючи середню лінію майданчика. Гра 

триває два однакових відрізка часу, у кожному з яких 

відбувається зміна ролей між нападниками й оборонцями. 

Команда-переможниця визначається за правилами баскетболу. 
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Рис. 5.27. До гри „Оборонці-нападники” 

 

Правила гри: якщо хто-небудь із гравців перетне 

середню лінію, то м’яч передається гравцям протилежної 

команди й уводиться в гру з місця перетину бічної та середньої 

лінії. У решті випадків діють правила баскетболу. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби гравці до команд 

добиралися за їхніми приблизно схожими фізичними і техніко-

тактичними можливостями, зрозуміло, якщо не передбачаються 

інші конкретні завдання на гру. Залежно від уподобань гравців і 

завдань навчально-тренувального процесу, можна 

запропонувати їм гру у футбол, гандбол тощо за таким самим 

принципом організації ігрових дій. 

Варіант І: двоє захисників діють проти трьох 

нападників. 

Варіант ІІ: троє оборонців – проти трьох атакуючих. 

Педагогічне значення. Гра загалом сприяє розвиткові в 

комплексі майже всіх фізичних якостей, виховує кмітливість, 

відповідальність за свої дії, гуртує гравців. 

 

5.28. КОНТРОЛЬНА СМУГА 

 

Кількість гравців: 10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: баскетбольний (гандбольний) 

майданчик; баскетбольний (гандбольний) м’яч, манишки. 

Підготовка. Формують дві команди з рівною кількістю 

учасників. Одна з команд одягає манишки. 
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Опис гри (основного варіанта). Звичайна гра в 

баскетбол, але доповнена правилом „контрольної смуги” 

(середня лінія). Проводячи атаку кошика команди-суперниці, 

команда нападників повинна в повному складі перетнути 

„контрольну смугу” до кидка в кошик. В іншому разі, якщо 

кидок буде влучним, а на своїй половині майданчика 

залишиться гравець (не перетне середню лінію) команди 

атакувальників, здобуте очко не зараховують. Теж саме правило 

стосується і гравців команди, яка захищається. Коли будь-хто з 

її гравців забариться повернутися в захист на свою половину 

майданчика, а м’яч тим часом опиниться в кошику, то на 

особистий рахунок команди атакувальників переходить така 

сума очок: кількість захисників, що не повернулися на захист 

свого кошика та здобуті в атаці очки. Приміром, атакувальники 

забивають два очки, а також ще два захисники не встигли 

своєчасно перетнути „контрольну смугу” – здобуток команди 

нападників складає чотири очки. Команду-переможницю 

визначають за правилами баскетболу. 

 

 
Рис. 5.28. До гри „Контрольна смуга” 

 

Правила гри: у грі діють усі правила баскетболу. 

Методичні вказівки. Необхідно постійно 

налаштовувати гравців на свідомі узгоджені командні дії і 

підтримування високого темпу гри. 

Варіант І: обмежують час володіння м’ячем. 

Наприклад, команді на атаку надається 8 секунд, якщо ж 
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упродовж установленого часу кидок у кошик не зроблено, м’яч 

переходить до суперників і вкидається в гру з-за лицьової лінії. 

Варіант ІІ: у такий же принцип обмежують кількість 

передач м’яча. 

Варіант ІІІ: залежно від уподобань учасників гри та 

їхньої техніко-тактичної підготовки можна запропонувати їм (за 

таким самим принципом “контрольної смуги” і використовуючи 

наведені варіанти) міні-футбол і гандбол. У цих іграх діють 

правила, відповідно, міні-футболу і гандболу з тією лише 

різницею, що команди не мають постійних воротарів, ними 

тимчасово стає будь-хто з гравців, який раніше за всіх 

повернувся на захист своїх воріт. 

Педагогічне значення. Гра через надання широкого 

спектру технічних навичок, певних уявлень щодо тактики гри в 

баскетбол (міні-футбол, гандбол) комплексно розвиває майже 

всі фізичні якості, сприяє формуванню почуття ритму та темпу 

гри, тактичного мислення, а також привчає до відповідальності 

за свої дії і до цілеспрямованих узгоджених командних дій. 

 

5.29. „МЕРТВА” ЗОНА 

 

Кількість гравців: 10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: баскетбольний (гандбольний) 

майданчик; баскетбольний (гандбольний) м’яч, манишки, 

крейда. 

Підготовка. Використовуючи середню лінію 

майданчика як осьову, ліворуч і праворуч неї на рівній відстані 

крейдою проводять дві лінії, так позначають коридор – „мертву” 

зону завширшки 6 метрів. Розділивши навпіл за приблизно 

рівними фізичними та техніко-тактичними можливостями 

учасників гри, формують дві команди. Одна з команд одягає 

манишки. 

Опис гри (основного варіанта). Гра за всіма правилами 

баскетболу, але „мертву” зону необхідно долати лише за 

допомогою довгих передач. 
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Рис. 5.29. До гри „Мертва” зона” 

 

Правила гри: без м’яча можна вільно перетинати 

„мертву” зону, але якщо гравець із м’ячем заступить у неї, то 

м’яч переходить до суперників і вкидається в гру з перетину 

бічної і середньої лінії. У решті випадків діють правила 

баскетболу. 

Методичні вказівки. Залежно від таких чинників, як 

мета навчально-тренувального заняття, фізичні і техніко-

тактичні можливості гравців та їхня кількість, площу „мертвої” 

зони можна відповідно варіювати. 

Варіант І: у складі однієї з команд менша кількість 

гравців. 

Варіант ІІ: обмежено час, за який необхідно провести 

атаку кошика суперника. Наприклад, 8 секунд. 

Варіант ІІІ: лімітована кількість передач м’яча між 

партнерами для проведення атакувальної комбінації. Приміром, 

6 передач. 

Варіант ІV: після сигналу на певний час діє заборона – 

гравці не мають права перебувати в „мертвій” зоні. 

Варіант V: гра з гандикапом. До початку гри одній з 

команд, частіше за все тій, у лавах якої менш досвідчені гравці, 

надають певну кількісну перевагу в очках (фора). 

Варіант VІ: гра з невідомим гандикапом. Цей варіант 

гри містить у собі кілька підваріантів: а) до закінчення гри не 

відомо, яка саме команда має у своєму активі фору; б) учасники 

гри знають команду, якій надано фору, але невідома її кількісна 
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„вага”; в) ані кількість фори, ані команда, яка її має, до підбиття 

підсумкових результатів гри не розголошуються; г) гра за таким 

самим принципом і використовуючи всі варіанти в гандбол, 

міні-футбол, недбол тощо. 

Педагогічне значення. Відповідно до запропонованих 

видів спорту (баскетбол або гандбол) гра вдосконалює техніко-

тактичні навички цих ігор, а також сприяє розвиткові 

спритності, швидкості, витривалості, прищеплює почуття ритму 

та темпу гри. Так само привчає до відповідальності за свої дії, 

консолідує команду. 

 

5.30. ГРА НА ДВА М’ЯЧІ 

 

Кількість гравців: 10 чоловік. 

Місце й інвентар: баскетбольний майданчик; два різні 

за кольором баскетбольні м’ячі, манишки. 

Підготовка. У грі беруть участь дві команди по п’ятеро 

гравців у кожній. Одна з команд одягає манишки. Гравців 

вільно розташовують майданчиком. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом одночасно 

з-за протилежних лицьових ліній команди починають гру, 

кожна „своїм” м’ячем. Звичайна гра за правилами баскетболу, 

але з тією різницею, що на майданчику одночасно два м’ячі. 

Перемагає команда, яка здобула більшу від суперників кількість 

очок за відведений час гри. 

 

 
Рис. 5.30. До гри „Гра на два м’ячі” 
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Правила гри: 1) за кожний влучний кидок у кошик 

суперника „свого” м’яча команді нараховується одне очко; 

2) якщо ж команда пропустить „свого” м’яча у власний кошик, 

то здобутком авторів кидка буде вже два очки; 3) штрафні 

кидки відміняються, замість цього м’яч укидається в гру з-за 

обмежувальних ліній. 

Методичні вказівки. Гра своєю динамічністю, 

постійною зміною перебігу подій майже унеможливлює її 

суддівство однією людиною. Із цієї причини потрібно, щоби 

викладач (суддя) узяв під свій контроль загальне суддівство гри, 

а два його помічники – облік очок кожної з команд. 

Варіант гри: штрафні кидки не виконують, але за кожен 

другий фол з рахунку команди знімають одне очко або його 

приплюсовують їх противникам. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки баскетболу, розвиває спритність, швидкість, 

витривалість, периферичний зір і орієнтування в просторі, 

виховує наполегливість і почуття колективізму. 

 

5.31. ОБСТРІЛ ПЕРЕПРАВИ 

 

Кількість гравців: 10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі, дві гімнастичні лави (гімнастичні мати). 

Підготовка. На середній лінії майданчика 

встановлюють дві гімнастичні лавки в один ряд – це 

„переправа”. Учасники гри, попередньо розділені навпіл, 

шикуються: перша – атакувальна (у кожного гравця 

волейбольний м’яч) – у шеренгу за лицьовою лінією, а друга – 

та, яка буде переправлятися, стає на протилежному боці 

майданчика вздовж бічної лінії, біля „переправи”. За 

„переправою”, за 4 – 5 метрів, розташовуються 2 – 3 помічники 

атакувальної команди. 

Опис гри. За сигналом гравці другої команди по черзі 

починають перехід „переправою”, а гравці атакувальної, 

„обстрілюючи” їх за допомогою подавання м’яча у 

волейбольний спосіб (спосіб слід заздалегідь визначити), 
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намагаються стати цьому на перешкоді. За кожне влучання 

атакувальники отримують одне очко. Після того, як усі гравці 

другої команди закінчать переправу, команди міняються 

ролями. Перемогу здобуває команда, у лавах якої найвлучніші 

гравці. 

 

 
Рис. 5.31. До гри „Обстріл переправи” 

 

Правила гри: 1) у разі, якщо гравець не втримається на 

лавці („звалиться з мосту”), атакувальній команді, 

нараховується очко; 2) помічники атаковців повертають м’ячі до 

гри, перекочуючи їх уздовж бічних ліній майданчика. 

Методичні вказівки. Може виникнути ситуація, коли 

гравці команди, яка переправляється, постійно навмисно 

зволікають початок свого переходу через „міст”. У цьому разі 

викладачеві слід спонукати гравців до активізації дій, беручи на 

озброєння подавання ритмічних сигналів свистком (оплесками). 

Попередити травмування гравців, певною мірою, допоможуть 

мати, якщо покласти їх вздовж лавок; цьому буде також сприяти 

налаштовування гравців на поважливі дії одне до одного (не 

поціляти в голову супротивника!). Тим гравцям, які ще не 

зовсім упевнено володіють технікою виконання подачі, можна 

дозволити, замість неї, виконувати кидок м’яча або подавати з 

більш короткої відстані. 

Педагогічне значення. Гра сприяє закріпленню техніки 

виконання подачі м’яча, розвиває спритність, кмітливість, 
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окомір і периферичний зір, привчає до акуратності, виваженості 

та до відповідальності за свої дії. 

 

5.32. ВІЛЬНИЙ КОШИК 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: баскетбольний майданчик; 

волейбольний або баскетбольний м’яч, манишки. 

Підготовка. Учасників розділяють на дві команди, 

приблизно рівні між собою за фізичними здібностями. Одна з 

команд одягає манишки. 

Опис гри. Гру проводять за правилами баскетболу, з 

тією лише різницею, що можна атакувати будь-який кошик. 

Переможця визначають так само, як і в баскетболі. 

 

 
Рис. 5.32. До гри „Вільний кошик” 

 

Правила гри: після перехоплення м’яча, необхідно 

зробити передачу партнеру або вивести його з 3-секундної зони, 

чи за лінію 3-очкових кидків. 

Методичні вказівки. До суддівства слід залучати 

помічників для обліку очок кожної команди. З урахуванням 

рівня фізичної і технічної підготовки учасників можна не 

застосовувати одне з правил, наприклад: менш досвідченим 

гравцям дозволити атакувати кошик одразу ж після передачі 

партнеру, а тим, хто краще підготовлений, запропонувати 

виводити м’яч за лінію 3-очкових кидків. Для того, щоби 
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підвищити щільність гри, гравців протилежних команд 

персонально прикріплюють одне до одного. 

Педагогічне значення. Гра розвиває тактичне 

мислення, спостережливість, закріплює навички баскетболу, 

виховує відповідальність за свої дії. 

 

5.33. СКАРБНИЧКА 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі за кількістю учасників гри. 

Підготовка. Майданчик розкреслюють крейдою на 

квадрати, по дев’ять з кожного боку. Кожен з них нумерують 

цифрою – це кількість очок за влучне попадання м’ячем з 

подачі. Учасників гри розділяють на дві команди, рівні за 

кількістю гравців. Вони стають у шереги на протилежних 

сторонах майданчика за лицьовими лініями. У кожного гравця 

м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). По черзі, з кожного 

боку, гравці виконують подачі (у визначений спосіб), назвавши 

перед цим номер квадрата, в який вони прагнуть уцілити. Якщо 

м’яч улучить саме в ту зону, команді нараховують до 

„скарбнички” відповідна кількість очок, а якщо ні, то лише 

одне. Наприклад, гравець перед подачею замовляє шість очок, і 

не влучає – тоді його внесок у „скарбничку” – одно очко. Гра 

триває, поки кожен учасник не виконає 2 – 3 подачі. Потім, за 

сумою набраних очок, оголошують команду-переможницю. 
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Рис. 5.33. До гри „Скарбничка” 

 

Правила гри: 1) повторні подачі гравці виконують 

тільки у свою чергу; 2) у разі, коли м’яч потрапить в аут або в 

сітку (не перелетить на протилежний бік), очки не 

нараховуються; 3) якщо м’яч улучить у розмежувальну лінію 

(між зонами), то до суми команди додається одно очко; 4) за 

умови рівності набраних очок у команд, гра продовжується до 

переваги одної з команд у два очки. 

Методичні вказівки. Розмежувальні смуги між 

квадратами можна прокласти за допомогою гімнастичних 

скакалок. Перед початком поєдинку викладачеві слід навести як 

приклад конкретні ігрові ситуації для того, щоб учасники гри 

усвідомили, що очкова „вартість” кожної зони майданчика 

виходить із суми певних складових, а саме: тактичної 

значущості, важкості влучання в неї, а також від ступеня 

складності прийому м’яча і доведення його до зв’язуючого 

гравця. 

Варіант гри: гра йде за індивідуальним заліком, тобто 

за перемогу в грі кожен гравець змагається окремо. 

Переможцем, природно, стає той учасник, у „скарбничці” якого 

буде найбільше очок. 

Педагогічне значення. Гра закріплює техніку 

виконання подачі м’яча, створює первісні уявлення про тактику 

гри, розвиває тактичне мислення, диференціацію м’язових 
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зусиль і окомір, виховує відповідальність, привчає до точності 

та виваженості своїх дій, консолідує команду. 

 

5.34. ТРИМАЙ М’ЯЧ У ПОВІТРІ 

 

Кількість гравців: 12 – 20 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: будь-яка ігрова площа; два 

волейбольних м’ячі. 

Підготовка. Учасники гри, попередньо розділившись 

порівну на дві команди, утворюють два кола, ставши обличчям 

до середини. Кількість гравців і їхня фізична та технічна 

підготовка визначають, яким має бути діаметр кола і відстань 

між гравцями в ньому. У кожному колі-команді в її капітана 

волейбольний м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом гравці 

починають передавати м’яч між собою у волейбольний спосіб 

(зверху або знизу) у будь-якому напрямку. Кожна команда 

прагне якомога довше тримати м’яч у повітрі (не дати впасти на 

землю). Зрозуміло, що перемагає та команда, яка найкращим 

чином упорається із завданням гри. 

 

 
Рис. 5.34. До гри „Тримай м’яч у повітрі” 

 

Правила гри: 1) не можна двічі поспіль робити 

передачу одному й тому ж гравцеві, а також сходити з місця 

більш ніж на крок, приймаючи м’яч; 2) після втрати м’яча, його 

повертає в гру гравець, що припустився помилки. 
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Методичні вказівки. Гра призначена, певною мірою, 

для початківців. Проте, пропонуючи різні вихідні положення 

для виконання передачі, змінюючи також діаметр кола і таке 

інше, її можна запропоновувати і більш досвідченим гравцям. 

Бажано, щоби в проведенні гри викладачеві допомагав 

помічник, який бере під свій контроль суддівство одного з кіл. 

Варіант І: гравці виконують передачі лише у 

визначений спосіб: зверху двома руками або знизу двома 

руками, у стрибку тощо. 

Варіант ІІ: гравці будуть робити передачі з різних 

вихідних положень, наприклад: стоячи на колінах або сидячи 

(ноги нарізно) і таке інше. 

Варіант ІІІ: передачі виконують по черзі: якщо будь-хто 

з гравців робить передачу зверху двома руками, то вже 

наступний мусить її виконати двома руками знизу і так далі. 

Варіант ІV: гравців у колі розподіляють за порядком 

номерів. Передачі необхідно виконувати в певній, завчасно 

визначеній, послідовності, наприклад: „третій” віддає передачу 

„першому”, той – „сьомому” і далі. 

Педагогічне значення. Гра запомагає вдосконаленню 

техніки виконання передачі м’яча (зверху, знизу) у 

волейбольний спосіб. Вона розвиває спритність, окомір, 

периферичний зір і орієнтування в просторі, привчає до 

акуратності, виховує відповідальність за свої дії, консолідує 

гравців. 

 

5.35. БАСКЕТБОЛ ПО-ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ 

 

Кількість гравців: 10, 12 чоловік. 

Місце й інвентар: баскетбольний майданчик; 

волейбольний м’яч, манишки. 

Підготовка. Формують дві команди з рівною кількістю 

гравців у кожній. Одна з них одягає манишки. Капітани команд 

за допомогою жеребкування розігрують сторони майданчика та 

первісне право володіння м’ячем. 

Опис гри (основного варіанта). Гра, певною мірою, 

нагадує собою баскетбол, але всі технічні прийоми баскетболу 
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(ведення м’яча, передачі, кидок м’яча в кошик тощо) виконують 

за допомогою передач м’яча у волейбольний спосіб. Переможну 

команду визначають так само, як і в баскетболі, тобто за 

кількістю здобутих очок кожної з команд упродовж визначеного 

часу гри. 

 

 
Рис. 5.35. До гри „Баскетбол по-волейбольному” 

 

Правила гри: 1) не дозволяється ведіння м’яча, 

ударяючи його об підлогу; 2) м’яч, що впав на підлогу, 

передається протилежній команді й уводиться в гру з-за бічної 

лінії з ближньої до місця падіння точки; 3) дозволяється 

виконувати не більше трьох передач (однією, двома руками) 

м’яча над собою і під час пересування, і без такого; 4) і 

передачі, і кидки м’яча в кошик, можна виконувати у стрибку; 

5) гравці команди, яка захищається, мають оволодівати м’ячем, 

лише використовуючи його перехоплення, себто не 

контактуючи із суперником. У решті ситуацій діють правила 

баскетболу. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби команди 

формувалися з приблизно рівних за фізичними і техніко-

тактичними можливостями гравців; зрозуміло, якщо інше не 

передбачено певним завданням конкретного навчально-

тренувального заняття. 

Варіант І: атакувальна команда повинна виконувати 

передачі (пасування) між собою тільки через одного. 
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Варіант ІІ: гравців-суперників персонально 

прикріплюють одне до одного. За кожен влучний кидок у кошик 

будь-кого з гравців його персональний „опікун” отримує 

штрафний бал, за який після закінчення гри він має виконати 

певне завдання, заздалегідь визначене (наприклад, стрибки на 

місці). Гравцям можна запропонувати більш „м’який” варіант 

покарання, коли на особистий рахунок учасника гри 

нараховують лише різницю між штрафними балами його та 

„опікуна”. 

Варіант ІІІ: гра з гандикапом. До початку гри одній з 

команд надають певну кількісну перевагу в очках, так звана 

фора. Завдання іншої команди буде полягати в тому, щоб 

ліквідувати її впродовж гри. 

Варіант ІV: гра з невідомим гандикапом: а) одна з 

команд має фору, але до закінчення гри її учасники не знають, 

яку саме; б) варіант схожий на попередній, але команда, яка має 

фору, відома, а її кількісна вартість до завершення гри – ні. 

Варіант V: команда, у лавах якої більш досвідчені 

гравці, виступає в скороченому складі. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання передачі м’яча (зверху, знизу), розвиває спритність, 

периферичний зір і орієнтування в просторі, складає певні 

тактичні уявлення про ведення гри, привчає до відповідальності 

за свої дії, гуртує команду. 

 

5.36. ГАНДБОЛ ПО-ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ 

 

Кількість гравців:10 – 14 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: гандбольний майданчик, 

волейбольний м’яч, манишки. 

Підготовка. За приблизно схожими техніко-тактичними 

та фізичними можливостями учасників гри формують дві 

команди з рівною кількістю гравців. Одна з команд одягає 

манишки. Гра складається з двох однакових за часом половин (у 

кожній право її розпочати по черзі належить одній з команд). 

Опис гри (основного варіанта). Після сигналу 

розіграшем м’яча з центру майданчика гра розпочинається. 
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Гравці, використовуючи пасування між собою у волейбольний 

спосіб, намагаються наблизитися до воріт суперників і 

нападаючим ударом, не перетинаючи лінію площини воріт, 

послати (повітрям!) м’яч у них. Їхні противники прагнуть стати 

цьому на перешкоді, перехопивши м’яч у повітрі і розпочавши 

власну атакувальну комбінацію у відповідь. Переможна 

команда визначається як у гандболі (за більшою кількістю голів, 

забитих у ворота суперників за відведений час). 

 

 
Рис. 5.36. До гри „Гандбол по-волейбольному” 

 

Правила гри: 1) у грі не беруть участь воротарі; 

2) пасування між гравцями, атаку воріт, перехоплення м’яча 

тощо необхідно виконувати лише повітрям (під час 

перехоплення м’яча не можна штовхатися!), інакше (м’яч 

торкнувся підлоги) він передається протилежній команді і 

вводиться в гру передачею з ближньої до місця падіння точки з-

за бічної лінії; 3) одному гравцеві дозволяється виконувати не 

більше трьох передач поспіль над собою; 4) атаку воріт 

нападаючим ударом можна виконувати тільки з передачі 

партнера або перервавши розіграш м’яча суперників. 

Методичні вказівки. Застосування в грі нападаючих 

ударів підвищує ризик травмування гравців, тому викладач 

повинен попередити учасників гри про необхідність уникання 

використання сильних ударів. Не слід припускати великого 

скупчення гравців на майданчику. 

Варіант І: гра в неповному складі однієї з команд. 
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Варіант ІІ: гра з гандикапом: одна з команд має до 

початку гри кількісну перевагу в очках (фору). 

Варіант ІІІ: гра з невідомим гандикапом: до закінчення 

гри і кількість фори, і команда, котрій вона надана, не відомі. 

Педагогічне значення. Застосуванням знайомих 

прийомів техніки волейболу в незвичних умовах (виконання без 

сітки блокування та нападаючих ударів, а також пересування 

майданчиком із використанням передачі), гра сприяє їхньому 

подальшому вдосконаленню. Так само гра привчає до свідомих 

узгоджених дій, а через це прищеплює гравцям почуття 

колективізму та відповідальності. У грі комплексно 

розвиваються майже всі фізичні якості. 

 

5.37. КЛАСИЧНИЙ ПІОНЕРБОЛ 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. За приблизно рівними фізичними і техніко-

тактичними можливостями учасників гри формують дві рівні за 

кількістю гравців команди. Капітани за допомогою 

жеребкування визначають, яку половину майданчика займатиме 

кожна з команд і яка з них буде першою виконувати подачу 

(кидок). 

Опис гри. Після сигналу (свистка) із-за лицьової лінії 

кидком м’яча (подачею) через сітку на протилежний бік 

майданчика починають гру. Мета учасників гри: перекинути 

м’яч на сторону суперників так, щоби він у межах майданчика 

торкнувся підлоги (землі). На проведення атакувальної 

комбінації команді надається ліміт ігрових дій, який 

складається з трьох прийомів: крок, передача, кидок. 

Послідовність їхнього використання залежить від ситуації, що 

склалася на майданчику, і тактичної побудови гри певної 

команди. Наприклад, побудова атакувальної комбінації команди 

може бути таким: дві передачі плюс один кидок або одна 

передача, один крок і завершальний кидок і таке інше. 
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Підрахунок очок, визначення команди, яка перемагає, і решта 

правил як у волейболі. 

 

 
Рис. 5.37. До гри „Класичний піонербол” 

 

Правила гри: не вважається за помилку і не береться до 

уваги, якщо в єдиному ігровому моменті гравець, приймаючи 

складний м’яч, зробить кілька зайвих торкань його або 

оступиться декілька кроків. 

Методичні вказівки. Якщо в учасників гри викликає 

певні труднощі підрахунок ігрових дій, то викладачеві (судді) 

попервах, а то і впродовж усієї гри необхідно голосно вести 

їхній відлік, допомагаючи цим і водночас пояснюючи гравцям, 

який запас дій вичерпано. Викладачеві не слід утрачати 

можливості в паузах між розіграшами м’яча, роз’яснюючи 

конкретні ігрові ситуації, постійно проводити паралель між 

тактикою піонерболу і такою волейболу. 

Педагогічне значення. Гра – своєрідний місток 

переходу до волейболу. У ній гравці знайомляться з більшістю 

основних правил волейболу, привчаються до колективних дій, 

набувають первісних уявлень з тактики волейболу тощо. 
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5.38. ВОЛЕЙБОЛ ГОЛОВОЮ 

 

Кількість гравців: 8 – 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. У грі, як і у волейболі, беруть участь дві 

команди по шестеро гравців у кожній. Капітани команд 

розігрують між собою за допомогою жеребкування право 

першої подачі м’яча та сторони майданчика, на яких будуть 

грати їхні команди. 

Опис гри (основного варіанта). Гравець команди, яка 

здобула право на подачу, виконує її з-за лицьової лінії в такий 

спосіб: підкидає м’яч угору над собою і після першого його 

відскоку від підлоги ударом головою відправляє на половину 

суперника. Там гравці його приймають у будь-який спосіб і , 

передаючи між собою всіма частинами тіла (за винятком рук), 

третім торканням перекидають на бік протилежної команди і 

так далі. Нарахування очок, визначення команди, яка перемогла, 

і решта правил як у волейболі. 

 

 
Рис. 5.38. До гри „Волейбол головою” 

 

Правила гри: 1) під час розіграшу м’яча дозволяється, 

щоб він один раз відскочив від підлоги, але це необов’язково; 

2) гравцеві не можна двічі поспіль торкатися м’яча; 
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3) перекидати м’яч на бік противника дозволяється першим або 

другим торканням. 

Методичні вказівки. Якщо виникають певні труднощі 

під час виконання подачі м’яча, можна дозволити здійснювати її 

з більш близької відстані до сітки. Узагалі гра ставить своєю 

незвичністю неабиякі вимоги до координаційних можливостей 

гравців та їхнього фізичного стану. Тому, щоби зайвий раз не 

ускладнювати суворістю правил виконання умов гри, викладач 

мусить видозмінювати їх відповідно до здібностей гравців. 

Наприклад, знизити висоту сітки або дозволити гравцям робити 

два торкання м’яча поспіль і таке інше. 

Варіант І: поставити за умову – торкання м’яча всіма 

гравцями команди в будь-якому порядку до його перекидання 

на бік противника. 

Варіант ІІ: одна з команд грає меншим за кількістю 

складом гравців. 

Педагогічне значення. На тлі широкої різноманітності 

технічних прийомів, що застосовуються учасниками цієї гри, 

вона запомагає засвоєнню нових рухів. Також вона розвиває 

спритність, орієнтування в просторі, виховує кмітливість, 

зосередженість і акуратність, призвичаює до злагоджених 

командних дій, консолідує команду. 

 

5.39. ВОЛЕЙБОЛ БЕЗ ПОДАЧІ М’ЯЧА 

 

Кількість гравців: 6 – 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 6 – 8 

волейбольних м’ячів. 

Підготовка. Дві команди, з однаковою кількістю 

гравців у кожній, сформовані з урахуванням їхніх приблизно 

рівних фізичних і техніко-тактичних можливостей. Команди 

займають місця згідно з розміщенням гравців у волейболі. 

Викладач з м’ячами розташовується біля одного з країв сітки, а 

його троє – шестеро помічників (це може бути третя команда, 

яка чекає на свій двобій з переможцем пари команд, які 

перебувають на майданчику) стають периметром майданчика. 
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Опис гри (основного варіанта). Викладач укидає м’яч 

на бік будь-якої команди, де його приймають, розігрують і 

спрямовують на бік противників, які, розігруючи м’яч між 

собою, прагнуть влучно переправити його на половину 

команди-суперниці і так далі. Після втрати м’яча однією з 

команд, на їхній бік укидають наступний м’яч, а попередній 

прибирають помічники. Перемагає команда, яка менше разів 

утрачала м’яч після певної кількості спроб. 

 

 
Рис. 5.39. До гри „Волейбол без подачі м’яча” 

 

Правила гри: 1) гра ведеться за всіма правилами 

волейболу; 2) окрім подачі м’яча, у грі можна застосовувати всі 

прийоми: передачі, нападаючі вдари, блокування тощо. 

Методичні вказівки. Слід постійно спрямовувати 

гравців на злагодженість ігрових дій. Доцільно зупиняти гру для 

аналізу попередніх дій гравців і для роз’яснення подальших. 

Перехід гравців можна здійснювати після декількох розіграшів 

м’яча для награвання певних ігрових комбінацій. 

Варіант І: одній з команд завчасно надають певну 

чисельну перевагу в очках (фору) – так звана гра з гандикапом. 

Завданням їхніх суперників буде відігравати цю фору впродовж 

гри. 

Варіант ІІ: одна з двох команд грає в скороченому 

складі. 
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Варіант ІІІ: команда має очкову перевагу (фору), але в 

неї скорочений склад гравців. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює всі техніко-

тактичні навички (окрім подач) волейболу. 

 

5.40. ВОЛЕЙБОЛ БЕЗ НАПАДУ 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольний м’яч. 

Підготовка. Гравців розділяють на дві команди, по 

шестеро чоловік у кожній, з урахуванням їхніх фізичних 

можливостей і техніко-тактичної підготовки. 

Опис гри (основного варіанта). Звичайна гра у 

волейбол, але передачі м’яча та перекидання його на бік 

суперника дозволяються тільки ударами знизу. В іншому разі 

м’яч передають на протилежний бік, і команда втрачає очко. 

Переможця визначають за правилами волейболу. 

 

 
Рис. 5.40. До гри „Волейбол без нападу” 

 

Правила гри: у грі використовуються правила 

волейболу. 

Методичні вказівки. Бажано мати в зонах подачі (за 

лицьовими лініями) резервні м’ячі для підтримування щільності 

гри. Якщо рівень технічної підготовки гравців ще недостатній, 
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то подачу м’яча можна замінити передачею (зверху або знизу) із 

середини майданчика. 

Варіант гри: гра за тими ж правилами, але передачі 

м’яча та перекидання його на бік суперника – тільки передачами 

зверху. 

Педагогічне значення. Гра закріплює техніку 

виконання передачі у волейбольний спосіб знизу (зверху), 

розвиває тактичне мислення й орієнтування в просторі, 

удосконалює взаємодії між гравцями, консолідує команду. 

 

5.41. ВОЛЕЙБОЛ ДВОМА М’ЯЧАМИ 

 

Кількість гравців: 6 – 12 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; два 

волейбольних м’ячі. 

Підготовка. У грі беруть участь дві команди з 

однаковою кількістю гравців. Вони розташовуються на 

протилежних сторонах майданчика відповідно до розміщення 

гравців у волейболі. У кожної команди м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). За сигналом (свистком) 

гравці виконують подачу м’яча одночасно з протилежних боків 

майданчика. Гра ведеться без нападаючих ударів. Мета гравців: 

приймаючи і перекидаючи м’яч на бік протилежної команди, 

робити це з таким наміром, щоби там водночас опинилося два 

м’ячі. Як тільки це сталося, гра припиняється, м’ячі 

передаються на лицьові лінії для наступної подачі, а команді, 

яка змогла виконати завдання гри, нараховується одне очко і так 

далі. Нарахування очок, переходи гравців, визначення команди, 

яка перемогла, і таке інше – за правилами волейболу. 
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Рис. 5.41. До гри „Волейбол двома м’ячами” 

 

Правила гри: 1) для виграшу очка необхідно, щоби два 

м’ячі одночасно опинилися на майданчику (підлозі) одної з 

команд або в руках її гравців; 2) якщо м’ячі зіткнулися в повітрі 

під час подачі, цей розіграш очка потрібно повторити, у решті 

ситуацій це правило не діє. 

Методичні вказівки. Для більшої наочності перебігу 

гри бажано, щоби м’ячі були різного кольору. Гра 

швидкоплинна й динамічна, що певною мірою ускладнює її 

суддівство. Тому потрібно, щоби суддівство гри виконував 

викладач, а облік очок вів його помічник. 

Варіант І: гра в скорочених складах, наприклад: 3 3, 

44 або 5 5 гравців. Для всіх цих різновидів кількісного 

складу гравців одна єдина вимога – у передній лінії мають діяти 

лише три гравці. 

Варіант ІІ: гра з гандикапом (форою). 

Варіант ІІІ: гра з невідомим гандикапом. 

Варіант ІV: гра в неповному кількісному складі гравців 

одної з команд. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює навички 

техніки волейболу (окрім нападаючого вдару), розвиває 

стрибучість, спритність, периферичний зір і просторове 

орієнтування. Вона також виховує кмітливість, привчає до 

відповідальності за свої дії. 
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5.42. ВЛУЧНІ ВДАРИ 

 

Кількість гравців: 8 – 18 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі, крейда. 

Підготовка. Майданчик розкреслюють крейдою на 

певну кількість залікових квадратів. Дві рівні за кількістю 

гравців команди вишикують в колонах з протилежних боків 

майданчика в „4” (четвертих) зонах. У кожного гравця м’яч. 

Опис гри (основного варіанта). Гравці почергово 

виконують нападаючі вдари з передачі із зони „3” у квадрати, 

намальовані на майданчику. На рахунок кожної команди 

„надходять” очки відповідно до того, у квадрат з якою цифрою 

влучив м’яч. Після однакової кількості спроб нападаючих 

ударів кожної з команд за більшою сумою „вибитих” очок 

визначається команда, у лавах якої найвлучніші нападники. 

 

 
Рис. 5.42. До гри „Влучні вдари” 

 

Правила гри: 1) не дозволяється виконувати, замість 

нападаючого вдару, „м’яке” перекидання м’яча, так зване 

„скидання”; 2) під час гри можуть виникати такі суперечливі 

ситуації, як-от: м’яч після нападаючого вдару, відскочивши від 

верхнього краю сітки (троса), попадає в майданчик, або м’яч 

улучає в розділові лінії поміж квадратів. У першій ситуації – 

очки не нараховуються, а в другій – на рахунок команди 
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переходить менша кількість очок. Наприклад, м’яч попав межі 

квадратів „4” і „3”, здобуток команди – три очки; 3) нападникові 

надається додаткова спроба, якщо передача зв’язкового гравця 

була невдалою. 

Методичні вказівки. Бажано, щоби викладачеві 

допомагав у грі помічник-суддя, який бере під свій нагляд 

суддівство на одній зі сторін майданчика. Під час нападу із „2” 

або „3” зони можна міняти „вартісну” цінність квадратів. Роль 

зв’язкового гравця можуть виконувати або по черзі всі учасники 

гри (попередній гравець віддає пас наступному), чи будь-який 

гравець. 

Варіант гри: гра з індивідуальним заліком. Кожен 

гравець веде свій особистий рахунок призових очок. Після 

виконання однакової кількості нападаючих ударів за набраними 

очками розподіляється порядок місць, які посідають гравці. 

Педагогічне значення. Гра вдосконалює техніку 

виконання нападаючого вдару та передачі м’яча зверху двома 

руками, розвиває окомір, периферичний зір, стрибучість, силу 

та спритність, виховує цілеспрямованість, привчає до 

акуратності і відповідальності за свої дії, консолідує команду. 

 

5.43. ШТУРМ ФОРТЕЦІ 

 

Кількість гравців: 12 – 16 чоловік (парна). 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі, дванадцять гімнастичних палиць, мотузки. 

Підготовка. З гімнастичних палиць, зв’язавши їх 

мотузками за один кінець по три штуки, „будують” чотири 

„фортеці” (триноги). Їх розставляють на двох половинах 

майданчика в зонах „1” і „5” по одній у кожній. Дві команди, з 

рівною кількістю гравців у кожній, вишикують в колони на 

протилежних сторонах майданчика в зонах „4”. 

Опис гри (основного варіанта). Виконуючи почергово 

нападаючі вдари з передачі із „3” зони (попередній гравець 

віддає пас наступному), гравці прагнуть поціленим 

„штурмовим” ударом зруйнувати будь-яку „фортецю”, 

перевернувши її або зрушивши з місця. Команда, що раніше від 
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суперників знищить „фортеці” або за відведений час меншою 

кількістю вдарів уразить рівну кількість цілей, уважається 

переможницею. 

 

 
Рис. 5.43. До гри „Штурм фортеці” 

 

Правила гри: 1) не зараховується попадання у 

„фортецю” м’ячем, що відскочив від підлоги; 2) забороняється 

торкання сітки, кидок м’яча, переходу середньої лінії тощо, хоч 

решта правил волейболу зберігається. 

Методичні вказівки. Якщо виготовлення триніг 

(„фортець”) викликає певні труднощі (брак гімнастичних 

„палиць”), то замість них можна використовувати звичайні 

стільці. Вибір зон для розташування „фортець” на майданчику 

залежатиме від рівня технічної та фізичної підготовки гравців, а 

також від мети на конкретного навчально-тренувального 

заняття. Роль зв’язуючого впродовж усієї гри може виконувати 

гравець, якого призначає викладач. 

Варіант гри: Гравець, який щойно виконав нападаючий 

удар, переходить у зону „2” (на своєму боці майданчика) і там 

виконує одиночне блокування цього вдару від гравця 

протилежної команди і так далі. 

Педагогічне значення. Гра сприяє вдосконаленню 

техніки виконання нападаючого вдару, комплексно розвиває 

майже всі фізичні якості, привчає до відповідальності за свої дії, 

надає певних первісних уявлень з тактики ударів. 
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5.44. ЗАХИСТ МАЙДАНЧИКА 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. Шестеро захисників розташовують на одній 

половині майданчика відповідно до розміщення гравців у 

волейболі. Решту гравців-нападників шикують у дві колони в 

зонах „2” та „4”. У зоні „3” стає зв’язуючий гравець. 

Опис гри (основного варіанта). Атакувальники по 

черзі з передачі із зони “3” перебивають м’яч на бік захисників 

передачею або обманним ударом, прагнучи влучити в 

майданчик. Оборонці ж намагаються, приймаючи м’яча, 

захистити свій майданчик – це їхнє завдання. За кожне влучання 

в майданчик нападником нараховується одне призове очко. Гра 

триває 10 хвилин, потім команди міняються ролями. Перемагає 

команда, на рахунку якої більше призових очок. 

 

 
Рис. 5.44. До гри „Захист майданчика” 

 

Правила гри: 1) захисникам дозволяється відбивати 

м’яч у будь-який спосіб; 2) через кожні 2 хвилини відбувається 

зміна оборонців у зонах, згідно з розміщенням гравців у 

волейболі. 

Методичні вказівки. До початку гри з її учасниками 

викладачеві бажано провести бесіду, на якій необхідно 
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висвітлити такі питання: стійка захисника, зони 

відповідальності в захисті для кожного гравця, взаємодії 

захисників (страховка), а також розповісти про взаємозв’язок 

довжини та напрямку траєкторії нападаючого вдару (обманного 

вдару) з найбільш уразливими зонами майданчика. 

Варіант гри: грати в захисті можна і з блокуванням, і 

без нього. 

Педагогічне значення. Гра сприяє набуттю гравцями 

досвіду гри в захисті, а також закріплює техніку виконання 

нападаючого вдару. 

 

5.45. ГАРМАШІ 

 

Кількість гравців: 12 чоловік. 

Місце й інвентар: волейбольний майданчик; 

волейбольні м’ячі. 

Підготовка. Формують дві команди: одну 

атакувальників (її складають „нападники-гармаші”), іншу – та, 

що буде грати в захисті (охоронців, що будуть обороняти 

майданчик). „Гармашів” розділяють навпіл і шикують у дві 

колони (у кожного м’яч): одна в зоні „4”, а друга в зоні „2”. 

Оборонці займають протилежну половину майданчика, 

розташувавшись там відповідно до розміщення гравців у 

волейболі. 

Опис гри. „Гармаші” почергово із зон „4” та „2” з 

передачі із зони „3” виконують нападаючі вдари. Оборонці, 

відповідно, прагнуть захистити свій майданчик. Якщо вдар 

нападника був влучним (попав у майданчик) і захисники не 

торкнулися м’яча, то він здобуває три очки; коли охоронці 

доторкнулися до м’яча, але не спромоглися його розіграти, то 

„гармаш” додає на свій рахунок 2 очки; якщо ж захисники 

змогли прийняти м’яч і довести його до зв’язуючого гравця, 

атаковець заробляє лише одне очко. Гра триває дві, однакові за 

часом, половини, між якими команди міняються ролями. По 

закінченні гри, за найбільшою кількістю здобутих очок серед 

гравців обох команд, визначають найбільш влучного „гармаша”, 
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а також розподіляють подальші місця решти учасників гри за 

принципом убування здобутої суми очок. 

 

 
Рис. 5.45. До гри „Гармаші” 

 

Правила гри: 1) передачі із „3” зони почергово 

виконують гравці зон „4” та „2”, які туди тимчасово переходять; 

гравці „2” зони пасують нападникам „4” зони і навпаки; 

2) переходи гравців захисту (згідно з розміщенням у волейболі) 

відбуваються через рівні проміжки часу, відведеного їхній 

команді; 3) після сплину половини відведеного для атаковців 

часу, вони здійснюють між собою зміну зон нападу; 

4) дозволяється виконувати обманні вдари. 

Методичні вказівки. Для того, щоби не було 

розбіжностей у кінцевому підрахунку очок кожного гравця, 

необхідно, щоб кожен з них мав однакову кількість спроб 

виконання нападаючих ударів. Необхідно постійно 

підтримувати високий темп гри, природно, якщо не ставиться 

якась інша кінцева мета проведення гри. Цьому буде, певною 

мірою, сприяти подавання викладачем ритмічних сигналів 

свистком, після яких атаковці виконують нападаючі вдари, а 

також достатня кількість м’ячів, завчасно накопичених у 

зручних для додавання в гру, замість загублених, місцях. Проте, 

гра через підтримування високого темпу і щільності її висуває 

доволі великі вимоги до фізичного стану гравців. Тому в ній, 
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аби зайвий раз не перевтомлювати гравців, необхідно робити 

короткі перерви для перепочинку. 

Варіант гри: кінцевий підсумок гри підбивається не за 

індивідуальним заліком, а за командним, тобто команду-

переможницю визначаються за сумою всіх здобутих очок її 

гравців. 

Педагогічне значення. У грі комплексно розвиваються 

майже всі фізичні якості, удосконалюється техніка виконання 

нападаючого вдару та взаємодії гравців у захисті, виховується 

відповідальність за свої дії та взаємовиручка. 
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Додаток 1 

 

Взаємозв’язок ознак зовнішності гравця з величиною 

фізичного навантаження 

Таблиця В.А. Зотова 

 

Ознаки 
Утома 

Невелика Значна Глибока 

колір шкіри 

обличчя 

незначне 

почервоніння 

значне 

почервоніння 

різке 

почервоніння 

потовиділення невелике 
велике (вище 

пояса) 

дуже різке 

(нижче пояса), 

вихід солі 

дихання пришвид шуєт ьс я частішає 

дуже часте, 

поверхневе, 

задишка 
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увага нормальна 

неточне 

виконання 

завдань 

сповільнене 

виконання 

завдань, увага 

розсіяна 

самопочуття скарг немає змореність 

різка втома, біль 

у ногах, 

задишка, 

запаморочення, 

відчуття жару, 

нудота, блювота 

 



 161 

Додаток 2 

 

Перелік критеріїв спостереження за грою, групою, 

окремим учасником 

 

Зміст спостережень Результати спостережень 

(написати, підкреслити) 

Назва гри  (групова, командна) 

Основне педагогічне завдання гри  

Склад групи (кількість, вік, стать)  

Прізвище, ім’я гравця, якого взято 

під нагляд (вік, розряд, часто грає, 

рідко) 

 

Пульс перед початком гри (в 

учасника, за яким ведеться 

спостереження) 

 

Яку роль виконував у грі: 
лідер (капітан, той хто водить, 

рядовий учасник) 

Які якості виявив (виявили) 

(ініціативу, дисциплінованість, 

наполегливість, чесність, 

боягузтво) 

Взаємини гравців у команді (групі) 
(взаємовиручка, терпимість, 

невдоволення та ін.) 

Чи володіють учасники (гравець, за 

яким ведеться спостереження) 

основним прийомом гри 

 

Які емоції виявив учасник гри 

(радість, помітне засмучення, 

байдужість, сперечався та ін.) 

 

Пульс по закінченні гри (у гравця 

взятого під нагляд) 

 

Ставлення групи (учасника взятого 

під нагляд) до гри, що проводилася 

(не до вподоби, задоволені 

грою, запропонували ще 

зіграти) 
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Додаток 3 

 

Абетковий покажчик 

 

№ 

cтор. 

№ 

з/п 
Українська назва Російська назва 

140 1 
Баскетбол по-

волейбольному 

Баскетбол по-

волейбольному 

126 2 Баскетбольні „квачі” 
Баскетбольные 

«салки» 

18 3 Біг від „тіні” (парна) Бег от тени 

55 4 
Біг до м’яча за 

викликом (парна) 

Бег к мячу по вызову 

48 5 Білі і чорні (парна) Белые и чёрные 

111 6 Борня за м’ячі (парна) Борьба за мячи 

101 7 Борони та нападай Обороняй и нападай 

56 8 
Виклик номерів з 

передачею 

Вызов номеров с 

передачей 

14 9 
Витягни-но з кола! 

(парна) 

Вытяни-ка из круга! 

136 10 Вільний кошик (парна) Свободное кольцо 

152 11 Влучні вдари (парна)  Меткие удары 

31 12 Вовк і заєць Волк и заяц 

57 13 Вовк в яру Волк во рву 

149 14 Волейбол без нападу 
Волейбол без 

нападения 

147 15 
Волейбол без подачі 

м’яча (парна) 

Волейбол без подачи 

мяча 

146 16 
Волейбол головою 

(парна) 

Волейбол головой 

150 17 
Волейбол двома 

м’ячами (парна) 

Волейбол двумя 

мячами 

142 18 
Гандбол по-

волейбольному (парна) 

Гандбол по-

волейбольному 

156 19 Гармаші Артиллеристы 

104 20 Гармати Пушки 
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117 21 Гилка волейболістів Лапта волейболистов 

47 22 
Горобці і горобина 

(парна) 

Воробьи и рябина 

63 23 Два колеса (парна) Два колеса 

40 24 Двоє проти двох Двое против двух 

38 25 Двоє проти одного Двое против одного 

102 26 Дракон (парна) Дракон 

90 27 
Єдиноборства в 

„коридорах” 

Единоборства в 

коридорах 

86 28 Жабенятка Лягушата 

24 29 
Зайченя-безхатько 

(парна) 

Бездомный зайчик 

72 30 Захисник „мішені” Защита мишени 

155 31 Захист майданчика Защита площадки 

73 32 Земля, вода, повітря Земля, вода, воздух 

36 33 Зміна кіл Смена кругов 

95 34 З усіх усюд Со всех сторон 

115 35 
Італійська гилка 

(парна) 

Итальянская лапта 

87 36 Каруселя (парна) Карусель 

17 37 „Квач” «Салки» 

127 38 „Квачі”-баскетболісти 
«Салки» - 

баскетболисты 

19 39 „Квачі” в трійках «Салки» в тройках 

59 40 
„Квачі” на марші 

(парна) 

«Салки» на марше 

107 41 Кидай швидше Бросай быстрее 

144 42 Класичний піонербол 
Классический 

пионербол 

65 43 Колесо і шпиці Колесо и спицы 

34 44 Колові „квачі” Круговые «салки» 

71 45 
Колові перегони м’ячів 

(парна) 

Круговые гонки 

мячей 

52 46 Колона проти колони 
Колона против 

колоны 

35 47 Коники-стрибунці Кузнечики-
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попрыгунчики 

129 48 
Контрольна смуга 

(парна) 

Контрольная полоса 

61 49 Кошеня і горобці Котёнок и воробьи 

50 50 Лабіринт (парна) Лабиринт 

30 51 Ланцюжок Цепочка 

91 52 Лещата Тиски 

22 53 
Лисиця у курнику 

(парна) 

Лисица в курятнике 

27 54 Ловля парами (парна) Ловля парами 

131 55 „Мертва” зона (парна) «Мёртвая» зона 

119 56 „Мисливці” «Охотники» 

113 57 Міні-реґбі (парна) Мини-регби 

124 58 Місток (парна) Мостик 

108 59 М’яч своєму капітанові Мяч своему капитану 

29 60 Не більше чотирьох Не больше четырёх 

121 61 Недбол (парна) Недбол 

81 62 Не лови ґав! Не зевай! 

82 63 Нумо, дожени! Ну-ка, догони! 

79 64 Оббіжи коло! Оббеги круг! 

93 65 Облога Осада 

128 67 
Оборонці-нападники 

(парна) 

Защитники-

нападающие 

134 68 
Обстріл переправи 

(парна) 

Обстрел переправы 

68 69 Устигни відбити! Успей отбить! 

105 70 
Перегони м’яча крізь 

„коридори”(парна) 

Гонки мяча сквозь 

«коридоры» 

53 71 
Передача за викликом 

(парна) 

Передача по вызову 

123 72 
Передачі-„квачі” 

(парна) 

Передачи-«салки» 

97 73 Перестрілка (парна) Перестрелка 

84 74 Перехоплювачі м’ячів Перехватчики мячей 

44 75 Пильний погляд 
Внимательный 

взгляд 
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15 76 Підштовхувачі (парна) Толкатели 

43 77 Плигуни (парна) Прыгуны 

26 78 Причіп Прицеп 

109 79 Пробий захист (парна) Пробей защиту 

75 80 Риболов Рыболов 

76 81 Рухлива ціль Подвижная цель 

120 82 Рятівний м’яч Спасительный мяч 

137 83 Скарбничка Копилка 

99 84 Снайпери (парна) Снайперы 

66 85 „Стій!” «Стой!» 

21 86 
Стрибуни і бігуни 

(парна) 

Прыгуны и бегуны 

69 87 Стрілки Стрелки 

89 88 Стрілянина Стрельба 

78 89 Схопи-но м’яч! Схвати-ка мяч! 

83 90 Третій зайвий (парна) Третий лишний 

32 91 
Третій зайвий у русі 

(парна) 

Третий лишний в 

движении 

139 92 
Тримай м’яч у повітрі 

(парна) 

Держи мяч в воздухе 

13 93 Тягни за собою (парна) Тяни за собой 

116 94 „Шалений” піонербол 
«Неистовый» 

пионербол 

77 95 
Швидкі і спритні 

(парна) 

Быстрые и ловкие 

62 96 Шишки, жолуді, горіхи 
Шишки, желуди, 

орехи 

42 97 
Штовхання м’ячів 

(парна) 

Толкание мячей 

153 98 Штурм фортеці (парна) Штурм крепости 

51 99 Шуліка і квочка Коршун и наседка 

46 100 
Ялинки і ялички 

(парна) 

Ёлки и пихты 

25 101 Японські „квачі” Японские «салки» 
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Додаток 4 

 

Словник труднощів українсько-російського перекладу 

 

 Абетка Алфавит 

 Атаковець, 

атакувальник 

Атакующий 

 Байдужість Безразличие 

 Безпосередній Непосредственный; безыскусный 

 Бік Бок; сторона 

 Блювота Рвота 

 Бокова, бічна Боковая 

 Боронити 1. Оборонять; 2. Запрещать 

 Брак1 Недостаток 

 Брак2 Брак (испорченная продукция) 

 Важіль Рычаг  

 Вантаж Груз  

 Взаємозв’язок Взаимосвязь  

 Видалення Удаление  

 Виклик 1. Вызов; 2. Возглас 

 Виконувати Выполнять 

 Використовувати Использовать  

 Вилучати 1. Изымать; 2. Отделять 

 Випадок Случай; случайность 

 Вистачати 1. Хватать; 2. разг. Снабжать 

 Витривалість Выносливость 

 Вихідний 1. Выходной; 2. Исходный 

 Вихоплювати Выхватывать; вырывать 

 Вівця Овца 

 Відбір Отбор 

 Відвертати 1. Отворачивать; 2. Отвлекать 

 Відрізок Отрезок 

 Відскок Отскок 

 Вільний 1. Свободный; 2. Лишний 

 Власне 1. Собственно говоря; 2. Именно 

 Воротар Вратарь 

 Втримувати Удерживать; сдерживать 
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 Вудка Удочка 

 Ґава Ворона 

 Гармата Пушка 

 Гилка Лапта 

 Гомілка Голень 

 Горобець Воробей 

 Горобина Рябина 

 Городина Овощи 

 Гравець Игрок 

 Декілька Несколько 

 Додаток 1. Прибавление; 2. Приложение 

 Дозвілля Досуг, свободное время  

 Долоня Ладонь 

 Досвід Опыт 

 Доцільний Целесообразный 

 Дрібниця 1. Мелочь; 2. Подробность 

 Дріботливий Семенящий  

 Думка Мысль  

 Завжди Всегда; постоянно 

 Завчасно Заблаговременно 

 Завше Всегда 

 Задум Замысел  

 Заздалегідь Заранее, заблаговременно 

 Зайвий Лишний 

 Закидати, закинути 1. Забрасывать; 2. Намекнуть; 3. 

Упрекать 

 Заохочувати Поощрять  

 Запаморочення Головокружение  

 Запобігати 1. Предотвращать; 2. Заискивать 

 Запорука ручательство; залог 

 Зараз 1. Сейчас; 2. Теперь 

 Зараховувати 1. Зачислять; 2. Зачесть 

 Засмучений Опечаленный; огорчённый 

 Затримка Задержка  

 Зауваження Замечание  

 Захист Защита  

 Захід1 Запад  
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 Захід2 Мера, мероприятие; начинание 

 Захід3 Заход, закат 

 Захоплення 1. Увлечение; 2. Восхищение 

 Збільшувати Увеличивать; усиливать 

 Збудження 1. Возбуждение; 2. Оживление 

 Зважливість Решительность  

 Звитяжець Победитель  

 Звичайний Обычный  

 Звичка Привычка  

 Здібність Способность  

 Змикати Смыкать, сомкнуть 

 Зміст Содержание  

 Змушувати Заставлять; принуждать 

 Зовні 1. Снаружи, извне; 2. Внешне, 

наружно 

 Зокрема 1. В отдельности; 2. В частности 

 Зразок 1. Образец; 2. Пример 

 Зручний Удобный 

 Зустріч Встреча 

 Імовірність Вероятность 

 Квочка Наседка 

 Кидок Бросок 

 Кількість Количество 

 Кмітливість Сообразительность, находчивость 

 Колір Цвет 

 Коло Круг 

 Користь Польза 

 Кошик Корзина 

 Крейда Мел 

 Крім Кроме; помимо; сверх 

 Крок Шаг 

 Кут Угол 

 Ланцюжок Цепочка 

 Лещата Тиски 

 Ліворуч Слева 

 Майданчик Площадка 

 Межа Межа; граница, рубеж, черта, 
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предел 

 Мета Цель 

 Місто Город 

 Місце Место 

 Навантаження Нагрузка 

 Навперейми Наперерез 

 Навхрест Накрест 

 Навшпиньках На носках  

 Наглядати 1. Присматривать; 2. Наблюдать 

 Нагода [Удобный] случай 

 Наголос 1. Ударение; 2. Упор 

 Надмірний 1. Чрезмерный; 2. Избыточный 

 Надолужувати Навёрстывать; разг. Нагонять, 

возмещать 

 Надто 1. Слишком; 2. Особенно, в 

особенности 

 Нападаючий (те 

саме, що нападник) 

Нападающий 

 Нападник Нападающий 

 Натискати 1. Нажимать; 2. Оказывать 

давление 

 Нахил Наклон 

 Наявний Наличный; имеющийся 

 Небезпека Опасность 

 Негайно Немедленно; срочно, спешно 

 Несподівано Неожиданно 

 Нумо Ну-ка! Давайте! 

 Обведення Обведение 

 Обертання Вращение 

 Обличчя Лицо 

 Обліковець Учётчик, счётчик (о производящем 

подсчёт) 

 Обминати 1. Обходить; 2. Избегать 

 Оборонець Защитник 

 Огляд 1. Осмотр; 2. Досмотр 

 Ознака Признак, примета 

 Окремий Отдельный 

http://sum.in.ua/s/napadnyk
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 Окрім Кроме; помимо; сверх 

 Опір Сопротивление  

 Опріч Кроме 

 Остаточний Окончательный; заключительный. 

 Охайний Опрятный; чистый; аккуратный; 

чистоплотный 

 Парний 1. Парный; 2. Чётный 

 Пастка Ловушка, западня; капкан; подвох 

(перен.) 

 Певний 1. Уверенный; 2. Определённый; 3. 

Некоторый 

 Перебіг Ход, течение; протекание (о 

времени, состоянии) 

 Перевага Преимущество 

 Передмова Предисловие 

 Перелік Перечень 

 Переміщення Перемещение 

 Переслідування Преследование 

 Пересування Передвижения 

 Перехопити Перехватить 

 Перехресний Перекрестный 

 Перешкода Препятствие 

 Пильний Пристальный 

 Підкидати Подбрасывать 

 Підлога Пол (противопол. потолоку) 

 Підойма Рычаг 

 Підрахунок Подсчёт  

 По черзі По очереди 

 Побіжно Бегло 

 Поведінка Поведение  

 Повільний Медленный 

 Повітря Воздух  

 Погляд Вигляд 

 Подія Событие  

 Позначка Отметка 

 Покажчик Указатель 

 Покарання Наказание 
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 Польовий Полевой 

 Помилка Ошибка 

 Попередження Предупреждение 

 Попередній Предыдущий 

 Порада Совет 

 Поразка Поражение 

 Поспіль Подряд 

 Потурати Потворствовать; 

попустительствовать 

 Початок Начало  

 Почергово Поочередно 

 Пошук Поиск 

 Пояснення Объяснение 

 Праворуч Направо; вправо; справа; по правую 

сторону 

 Прагнення 1. Стремление; тяготение; 2. Жажда 

 Призначення 1. Назначение; 2. Предназначение. 

 Прийдешній Будущий; грядущий 

 Приймання, 

прийом 

Приём 

 Прискорення Ускорение 

 Пришвидшення Ускорение 

 Прищеплювати 1. Прививать; 2. Внушать 

 Прізвище Фамилия 

 Пропозиція Предложение  

 Пропонувати Предлагать 

 Протидія Противодействие  

 Протилежний Противоположный  

 Раптом вдруг, внезапно; мгновенно; 

неожиданно 

 Рахунок Счёт 

 Різнобічний Разносторонний  

 Розміщати Размещать; помещать; расставлять 

 Розсуд 1. Усмотрение; 2. (суждение) Суд 

 Рух Движение 

 Рухливий Подвижный  

 Своєрідний Своеобразный  
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 Своєчасний Своевременный  

 Себто То есть 

 Скарбничка Копилка  

 Скарга Жалоба 

 Склад 1. Склад; 2. Состав; (иногда) 

содержание 

 Спадковість Наследственность; 

преемственность 

 Спірний Спорный 

 Спостереження Наблюдение 

 Спритний Ловкий; юркий, проворный, бойкий 

 Спричиняти Послужить причиной (чего); 

приводить (к чему) 

 Сприяння Содействие; благоприятствование 

 Спроба Попытка 

 Ставлення Отношение 

 Стан Состояние 

 Стать Пол (женский, мужской) 

 Стегно Бедро 

 Стрибок Прыжок 

 Стрілка Стрелка 

 Сумісний 1. Совместный; 2. Совместимый 

 Сумління Совесть 

 Суттєвий Существенный 

 Схоплювати 1. Схватывать; 2. (перен.: 

понимать) Схватывать 

 Торкнутися Коснуться  

 Тривати Длиться, продолжаться; тянуться 

 Тримати держать; содержать 

 Тулуб Туловище 

 Увага Внимание 

 Угода Соглашение 

 Угору Вверх 

 Удавати 1. Притворяться; делать вид; 2. 

Изображать 

 Укидання, уведення Вбрасывание, введение 

 Умова Условие 
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 Уникати Избегать; уклоняться 

 Уособлювати Олицетворять; воплощать 

 Уражати Поражать 

 Усвідомлювати Сознавать; осознавать 

 Усередину Внутрь 

 Ускладнювати Усложнять; осложнять 

 Устаткування Оборудование 

 Утворювати 1. Образовывать; 2. Создавать 

 Утікач Беглец 

 Утілювати Воплощать 

 Утома Усталость 

 Утрата Потеря 

 Фах Специальность 

 Цікавий Интересный 

 Час 1. Время; 2. (в знач. безл. 

сказуемого) Пора 

 Черга Очередь 

 Чинник Фактор 

 Чіпляти 1. Цепляться; 2. перен. Трогать; 

разг. Приставать 

 Шалений Неистовый 

 Швидкий Быстрый 

 Шикувати Выстраивать [в ряды], строить 

[рядами] 

 Шкода1 сущ. Вред, ущерб 

 Шкода2 предик. Жаль, жалко 

 Шпиця Спица 

 Штовхати Толкать; разг. Пихать 

 Шуліка Коршун 

 Щільний Плотный; сплошной; тесный 

 Являти 1. Представлять [собою]; 2. 

Показывать 

 Якість Качество 

 Ялина Ель, ёлка 

 Ялиця Пихта 
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