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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація/освітня програма, 
ступень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
01 Освіта/ Педагогіка Обов’язкова Спеціальність  

           014 Середня освіта 
Модулів – 1 

Спеціалізація: 
014.11 Середня освіта 

(фізична культура) 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 4-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання __________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  90 7-й 9-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної, 
заочної форми навчання: 
 
аудиторних –  
 
самостійної роботи студента –  

Ступень вищої освіти: 
бакалавр 

  
Практичні, семінарські 

  
Лабораторні 

  
Самостійна робота 
  

Індивідуальні завдання:  
90 год. 

Вид контролю:  
диф. залік диф. залік 

2. Мета та завдання дисципліни 
Мета: формування здатності студентів до активної пізнавальної діяльності, пов’язаної з 

систематизацією, закріпленням і розширенням теоретичних знань та набуття вмінь проведення наукових 
досліджень, їх практичного застосування у процесі вирішення навчальних і наукових завдань. 

Завдання:  
1. Закріплювати знання про методологію наукових досліджень. 
2. Сприяти формуванню професійних умінь і навичок поглибленого вивчення наукових процесів 

щодо практичного застосування у фаховій діяльності викладача фізичного виховання. 
3. Освоїти правила оформлення кваліфікаційних наукових робіт. 
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: загальні і спеціальні методи досліджень, 

правила організації і проведення наукових досліджень, правила оформлення кваліфікаційних наукових 
робіт. 

Вміти: самостійно визначати мету і завдання дослідження, збирати, аналізувати і систематизувати 
літературні (архівні) джерела, самостійно осмислювати проблему, планувати наукове дослідження, 
використовувати сучасні інформаційні засоби та технології, застосовувати здобуті знання у вирішенні 
практичних завдань, формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмету дослідження, 
оформляти результати власних наукових досліджень. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль I 

Змістовий модуль 1. Аналіз науково-методичної літератури. 
Змістовий модуль 2. Методи та організація дослідження. 
Змістовий модуль 3. Обговорення результатів дослідження та формулювання висновків. 
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4. Загальна характеристика обсягу та структури курсової роботи 
Курсова робота – це вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що 

виконується студентами закладів вищої освіти з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 
одержаних під час навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового 
завдання. Її мета – узагальнення, систематизація, поглиблення теоретичних та практичних знань, розвиток 
навичок самостійної роботи студента, творчого застосування ним одержаних знань з навчальних дисциплін. 

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень професійно-
практичної підготовки студента, його здатність застосовувати здобуті знання під час розв'язання конкретних 
проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. 

Курсові роботи за змістом можуть бути: 
- теоретичного характеру, які виконуються на основі аналітичного збору літературних даних з обраної 

теми. Це зобов’язує студентів виявляти вміння аналізувати, практично оцінювати літературні дані і 
на цій основі робити узагальнення та висновки; 

- емпіричного характеру, які виконуються на основі аналізу передового досвіду роботи фахівців з 
фізичного виховання, власного досвіду, документів планування, обліку, звітності та методик, які 
відображають освітній або навчально-тренувальний процес. 

- експериментального характеру, які виконуються на основі результатів власних досліджень, а саме: 
повинні включати в себе вивчення літературних джерел за визначеною темою, оволодіння 
методикою проведення наукового дослідження в галузі фізичного виховання, вміння самостійно 
аналізувати, обґрунтовувати результати дослідження, формулювати висновки, проводити 
педагогічний експеримент і пропонувати практичні рекомендації. 

Обсяг курсової роботи студента, який навчається на першому (бакалаврському) рівні складає  
25-30 сторінок комп’ютерного тексту. 

Прийнятною вважається така структура:пояснювальна записка, ілюстративна частина. 
Структура пояснювальної записки умовно поділяється на такі частини: 

- вступна частина – титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ; 
- основна частина – розділи, які розкривають зміст роботи, питання охорони праці, висновки, 

практичні рекомендації (за необхідності), список літературних джерел; 
- додатки (за необхідності). 

Вступна частина містить титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, вступ до курсової 
роботи. 

Вступ до курсової роботи має містити таку інформацію: 
- Актуальність теми дослідження. 
- Об'єкт та предмет дослідження. 
- Мета та завдання роботи. 
- Методи дослідження. 
- Теоретична та практична значущість роботи. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, якщо потрібно, то і з пунктів, 
підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки, а завершується стислим висновком. У розділах 
основної частини подають: 

- огляд літератури за темою (обговорюють основні етапи розвитку наукової думки згідно зі своєю 
проблемою, критично їх аналізуючи); 

- виклад загальної методики та основних методів досліджень; 
- виклад експериментальної частини, відомості про проведені експериментальні дослідження; 
- аналіз й узагальнення результатів дослідження. 

Перший розділ включає в себе аналіз літературних джерел з визначеної тематики. На літературний 
огляд як самостійний розділ курсової роботи ступеня бакалавр відводиться приблизно 35-40%загального 
обсягу тексту. У цьому розділі розглядається, порівнюється та аналізується погляд авторів-дослідників з 
основних питань теми (проблеми), відбитий у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Огляд має бути 
систематизованим аналізом теоретичної, методичної і практичної новизни, значущості, переваг та недоліків 
розглянутих робіт. 

Другий розділ «Методи та організація дослідження» має три підрозділи (2.1. Методи дослідження; 
2.2. Організація дослідження; 2.3. Питання охорони праці). В підрозділі 2.1. «Методи дослідження» 
необхідно надати перелік та опис методів дослідження. Якщо застосовувалися відомі загальноприйняті 
методи, то їх детально не описують, а тільки вказують назву метода, його автора і рік публікації, з якої взято 
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відомості. Застосування нової оригінальної методики вимагає повного опису з малюнками, схемами, 
формулами тощо. Повністю описуються всі власні модифікації, зміни, доповнення до методики інших 
авторів. 

В підрозділі 2.2. «Організація дослідження» описуються всі об’єкти дослідження (кількість, вік, стать, 
стан фізичного розвитку, стан здоров’я та ін.) і організація дослідження ( у якому закладі було проведено 
дослідження – заклад загальної середньої освіти, дошкільний навчальний заклад, заклад вищої освіти, 
спортивний клуб, фітнес-центр та ін.; особливості розподілу досліджуваного контингенту на групи та ін.). 
Необхідно описати етапи дослідження з указаним терміном та коротким змістом кожного етапу.  

В підрозділі 2.3. необхідно розкрити питання охорони праці при плануванні та організації занять з 
дослідженим контингентом населення. 

В третьому розділі «Аналіз та обговорення результатів власних досліджень» кількість підрозділів 
визначається залежно від поставлених завдань. При цьому бажано приводити отримані власноруч фактичні 
результати, представляючи їх в таблицях, графіках, рисунках, проаналізувати та обґрунтувати ці результати.  

Логічним завершенням написання курсової, дипломної та магістерської роботи є висновки. Головна 
їх мета – підсумувати проведену роботу. Ця заключна частина повинна містити не тільки кінцеві положення 
досягнення автора, але й вказувати на подальшу перспективу розвитку досліджень названого питання. У 
висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, які повинні містити 
формулювання розв’язаних проблем (завдань), їх значення для науки і практики. 

Висновки подаються у вигляді окремих конкретних і лаконічних положень. У першому пункті 
висновків коротко оцінюють стан питання. Далі подають висновки, які містять основні результати 
аналітичної та практичної роботи. 

Загальна вимога до висновків полягає у тому, що вони повинні бути стислими, чітко 
сформульованими, відповідати завданням дослідження, мати кінцевий характер та подаватися так, щоб 
сутність роботи була зрозуміла без читання основного тексту. 

Кількість висновків коливається від 4 до 7 залежно від поставлених завдань та виду наукової роботи 
(обсягом до 2-3 сторінок друкованого тексту). 

Список використаних джерел складається на основі робочої картотеки відповідно до обсягу 
використаних джерел. Складаючи його необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Літературні 
джерела слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською та 
російською мовами, потім – іноземними.  

Список літератури курсової роботи ступеня бакалавр повинен складати не менше 25-35 джерел, з 
яких не менше 50% повинні бути видані за останні десять років. 

Для повноти курсової роботи до додатків за необхідністю доцільно вносити допоміжні матеріали: 
проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, допоміжні 
ілюстрації тощо. 

Ілюстративна частина роботи містить необхідні графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки тощо, в 
яких наведені статистично оброблені результати власного дослідження. При цьому повинні 
використовуватись методи математичної статистики, за допомогою яких обчислюється середнє 
арифметичне значення ( х ), середньоквадратичне (стандартне) відхилення (S), коефіцієнт варіації (V), 
помилка середнього арифметичного (m), визначення вірогідності досліджень за критерієм Стьюдента (t) 
або Фішера (F) (за потреби). 

5. Методи навчання 
Самостійна робота студента, консультації. Вивчення навчально-методичної, наукової 

літератури.  

6. Індивідуальні завдання 
Проведення досліджень згідно обраної теми курсової роботи. 

7. Методи контролю 
1. Контроль розділів курсової роботи: пояснювальної записки, ілюстративної частини. 
2. Захист курсової роботи.   
Підсумкова кількість балів складається з суми балів, отриманої за виконання (примірник 

друкованої роботи) та захист роботи (доповідь, демонстраційний матеріал, відповіді на питання). 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 
Курсова робота 

Виконання роботи 
Захист роботи Сума 

Демонстраційний 
матеріал та доповідь Відповіді на питання 100 

19 – 30  22 – 40  19 – 30  

Критерії оцінки виконання курсової роботи  

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

30-29 

У роботі відсутні стилістичні та орфографічні помилки, вона має зрозумілу і 
логічну структуру побудови. Робота містить всі складові частини, які на 
підставі конкретних матеріалів характеризують рівень виконаної курсової 
роботи, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Оформлення роботи відповідає всім існуючим стандартам 
щодо науково-технічної документації. 

28-27 

Робота містить всі складові частини, що характеризують рівень виконаної 
курсової роботи, обґрунтованість і достовірність наукових положень, 
висновків і рекомендацій. Побудова роботи логічна. Але по тексту мають 
місце незначні стилістичні та орфографічні помилки. 

26-24 
Оформлення ілюстративного матеріалу не в повній відповідає існуючим 
вимогам щодо науково-технічної документації. В цілому курсова робота 
має чітку логічну структуру. Мета відповідає змісту та темі роботи. 

23-21 Роботу оформлено у відповідності до існуючих вимог, але мета 
сформульована не чітко, не вирішує поставленої проблеми.    

20-19 

Робота має зрозумілу логічну структуру. Назва курсової роботи не в повній 
мірі відповідає меті та змісту. У роботі використано неінформативні 
(неадекватні) методи дослідження. Доказової бази не достатньо щоб 
зробити достовірні висновки.  

Менше 19 Мета та завдання роботи  не розкрито. Зміст роботи не відповідає темі. 
Висновки не відповідають поставленим завданням.  

Критерії оцінки захисту курсової роботи (демонстраційний матеріал та доповідь) 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

40-32 

Доповідь студента супроводжується ілюстративними матеріалами (плакати, 
креслення, слайди, зразки, макети і та ін.). Матеріал  викладено логічно та 
послідовно. Студент продемонстрував знання сучасної науково-методичної 
літератури та володіє сучасною специфічною науковою термінологією щодо 
обраного напряму дослідження.  Демонстраційний матеріал виконано 
правильно без помилок, студент при демонстрації матеріалу виявив 
всебічні, систематизовані знання.  

31-30 

Демонстраційний матеріал виконано правильно, але з 1-2 незначними 
помилками, студент при демонстрації матеріалу виявив повні знання 
наукового дослідження, основного програмного матеріалу. Матеріал  
викладено логічно та послідовно. 

29-27 

Матеріали доповіді представлено послідовно та логічно, але з  помилками. 
Студент підчас доповіді виявив базові знання з обраного напряму 
дослідження в обсязі, що необхідний для подальшої професійної 
діяльності.  
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26-24 
Демонстраційний матеріал виконано в основному правильно, але студент 
не зміг логічно викласти рішення наукового завдання, допустив помилки 
при визначенні послідовності дій. 

23-22 

Демонстраційний матеріал виконано, але студент допустив принципові 
помилки при демонстрації матеріалу, некоректно визначив методи 
дослідження, засоби вирішення поставленої проблеми. Не витримано 
регламент доповіді. 

Менше 22 Студент не підготував демонстраційного матеріалу та доповіді. 

Критерії оцінки захисту курсової роботи (відповіді на питання) 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

30-29 

Студент при відповіді на питання виявив всебічні, систематизовані 
знання; здатність диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
викладати матеріал логічно. послідовно: демонструвати знання 
сучасної науково-методичної літератури  

28-27 

Студент при відповіді на питання виявив повне знання наукового 
дослідження або програмного матеріалу, успішно порівнює та 
викладає теоретичний матеріал послідовно й конкретизує його. Вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, 
робить висновки, але допускає незначні помилки 

26-24 

Студент уміло володіє науковим дослідженням, теоретико-методичним 
матеріалом навчальної програми, вміє наводити окремі власні 
результати досліджень, приклади на підтвердження певних думок. 
Допускає помилки і не чітко формулює висновки. 

23-21 

Студент при відповіді на питання виявив повні знання наукового 
дослідження, основного програмного матеріалу в обсязі, що 
необхідний для подальшої професійної діяльності в галузі, допускає 
значні помилки. 

20-19 

Студент задовольняє мінімальним. вимогам, розкриває близько 
половини наукового дослідження, навчального матеріалу, з 
допомогою викладача або підручника (конспекту) відтворює 
програмний матеріал. Допускає значні помилки. 

Менше 19 
Студент при відповіді на питання виявив серйозні пробіли в знаннях 
наукового дослідження, основного матеріалу, допустив принципові 
помилки при відповіді на всі питання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Загальні критерії оцінювання результатів виконання курсової роботи 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
за ECST 

Оцінка за 
національною 

шкалою Критерії оцінювання знань 

90-100 

 
 
A 

 
відмінно 

Студент при захисті курсової роботи виявив всебічні, 
систематизовані знання; здатність диференціювати, інтегрувати та 
уніфікувати знання; демонструвати результати досліджень логічно; 
володіти методикою наукового дослідження; послідовно 
демонструвати знання основної і додаткової літератури для 

  

82-89 

 
 

B 

 
 

добре 
 
 
 

Студент при захисті курсової роботи виявив повне знання методики 
наукового дослідження, програмного матеріалу, успішно порівнює 
та викладає результати досліджень, послідовно й конкретизує їх. 
Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 
думок, робить висновки, але допускає незначні помилки . 

74-81 

 
C 

Студент уміло володіє методикою наукового дослідження, 
теоретико-методичним матеріалом навчальної програми, вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок. 
Допускає помилки і не чітко формулює висновки. 

64-73 

 
D 

 
 

задовільно 

Студент при захисті курсової роботи виявив повні знання методики 
наукового дослідження, основного програмного матеріалу в обсязі, 
що необхідний для подальшого навчання і роботи, здатність 
Допускає значні помилки. 

60-63 

 
E 

Студент задовольняє мінімальним. вимогам, розкриває близько 
половини навчального матеріалу, з допомогою викладача 
обґрунтовує результати досліджень, відтворює програмний 
матеріал. Допускає значні помилки. 

35-59 

 
FX 

 
незадовільно 

Студент фрагментарно відтворює незначну частину результатів 
досліджень, навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про 
об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку. 
Можливе повторне складання. 

0-34 
 

 
F 

Студент при захисті курсової роботи виявив серйозні пробіли в 
знаннях основного матеріалу, не володіє методикою наукового 
дослідження, допустив принципові помилки при відповіді на всі 
питання. 

9. Методичне забезпечення 
1. Підручники. 
2. Навчальні посібники. 
3. Методичні рекомендації. 
4. Науково-методичні періодичні видання. 

10. Наукові напрями для вибору індивідуальної теми курсової роботи  

за СВО Бакалавр: 
Напрям Фізичне виховання школярів 

 
1. Методика розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, швидкісно-силових 

якостей) дітей молодшого, середнього, старшого шкільного віку. 
2. Методика навчання руховим діям дітей шкільного віку. 
3. Вдосконалення методики організації і проведення основних форм роботи протягом навчального 

дня (гімнастика перед заняттями, фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи, години здоров’я). 
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4. Організація самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого, середнього і старшого 
шкільного віку. 

5. Вдосконалення методики позакласних занять фізичними вправами (фізкультурно-спортивні свята, 
дні здоров’я, змагання). 

6. Особливості змісту і методики проведення уроків фізичної культури з дітьми різного віку. 
7. Особливості змісту і методики проведення занять з учнями, які віднесені до спеціальних медичних 

груп. 
8. Основи формування теоретичних знять з фізичної культури. 
9. Формування здорового способу життя дітей шкільного віку. 
10. Формування пізнавальних процесів дітей шкільного віку засобами фізичної культури. 
11. Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчання у школі засобами фізичної культури. 
12. Фізкультурно-оздоровча робота в системі “сім’я – школа”. 
13. Основи професійної майстерності вчителя фізичної культури. 
14. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей. 
15. Інноваційні технології в системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів. 
16. Адаптація дітей шкільного віку до фізичних навантажень різної спрямованості. 
17. Організація фізичного виховання дітей в літніх оздоровчих таборах відпочинку. 
18. Загартування дітей шкільного віку. 
19. Вплив нетрадиційних засобів фізичного виховання на стан здоров’я дітей шкільного віку. 
20. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у фізичному вихованні. 
21. Реалізація міжнародних зв’язків у процесі фізичного виховання. 
22. Розвиток олімпійської освіти школярів України. 
23. Визначення рівня рухової активності дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. 
24. Сучасні підходи до оцінювання фізичної підготовленості дітей шкільного віку. 
25. Соматичне здоров’я і фізичний розвиток дітей різного віку. 
26. Визначення мотивації дітей різного віку до занять фізичною культурою. 
27. Основи тестування рухових здібностей дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. 
28. Особливості методики використання форм фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми шкільного 

віку (фітнес, аеробіка, атлетична гімнастика та інші). 
29. Історичні аспекти формування національної системи фізичного виховання. 
30. Формування системи фізичного виховання в закордонних країнах. 
31. Оздоровче фізичне тренування та аспекти підвищення його ефективності. 
32. Нові підходи до оздоровлення дітей у загальноосвітніх школах. 
33. Диференційований підхід у фізичному вихованні дітей шкільного віку. 
34. Роль спорту і фізичної культури у формуванні особистості школяра. 

11. Рекомендована література 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ БАСКЕТБОЛ 

1. Ал-Фартуси Мустафа Асаад, Сушко Р.А. Функционалаьное обеспечение игровой деятельности 
квалифицированных спортсменов в баскетболе. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 
2015. № 3. С. 3-8.  

2. Базілевський А.Г. Індивідуальна тактична підготовка юних баскетболістів у річному циклі тренування 
з використанням інтерактивних технологій: дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: [спец.] 20.00.01. 
Черкаси, 2012. 185 с. 

3. Безмылов Н.Н. Критерии отбора квалифицированных баскетболистов в команду : дис. на соискание 
уч. степени канд. наук по физической культуре и спорту : [спец.] 24.00.01 «Олимпийский и 
профессиональный спорт». К., 2010. С 107-111. 

4. Безмылов Н.Н., О.А. Шинкарук. Оценка соревновательной деятельности баскетболистов высокого 
класса в игровом сезоне: [монография]. К., 2013. 144 с. 

5. Безмылов Н.Н. Многолетняя подготовка и отбор баскетболистов в Испании. Науковий часопис НПУ 
імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Зб. наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. 
Випуск 11 (81) 16. С. 24-28. 

6. Безмылов Н.Н., Шинкарук О.А., Митова Е.А. Комплексная оценка уровня подготовленности 
баскетболистов в профессиональные клубы при проведении ежегодной процедуры драфта в НБА. 
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Фізична культура спорт та здоров’я нації: зб. наукових праць. Вінниця: ТОВ «Планер», Вип. № 2. 
2016. С. 112-119. 

7. Безмилов М. Програма підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Франції. 
Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпро, 2017. № 1 С. 10-15. 

8. Борисова О.В., Сушко Р.О. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації спорту. [Методичні 
рекомендації]. Київ.: Вид. «Науковий світ», 2016. 35 с. 

9. Вальтин А.И., Леонов А.Д. Методика определения уровня технической подготовленности 
баскетболистов «М-100». К., 1988. 29 с. 

10. Вальтин А.И. Проблемы современного баскетбола. К.: Олимпийская литература., 2003. С 23-25. 
11. Винер И. А. Развитие детско-юношеского спорта на современном этапе и пути его 

совершенствования. Культура физическая и здоровье. 2011. № 2 (32). С. 12-15. 
12. Вознюк Т.В. Модельні показники дистанційних і штрафних кидків висококваліфікованих 

баскетболістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ 
«Планер», 2017. Випуск 3 (22). – С. 225-231. 

13. Вознюк Т.В., Драчук А.І. Контроль змагальної діяльності в баскетболі за часовими інтервалами. 
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. 
Випуск 1. С. 267-271. 

14. Гомельский А.Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений. М.: «Єксмо», 2015. 256 с. 
15. Грюкова В.В., Раковская И.А., Матяш В.В. Организация и методика проведения подвижных игр на 

уроках физической культуры: Учебно-методическое пособие. Днепр, 2017. 58 с. 
16. Губа В.П. Актуальные проблемы современной теории и методики определения раннего 

спортивного таланта. Теория и практика физ. культуры: тренер : журнал в журнале. 2000. № 9. С. 
28-31. 

17. Губа В. П. Основы распознания раннего спортивного таланта. [учеб. пособие для вузов физ. 
культуры]. М.: Терра-Спорт, 2003. 208 с. 
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