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Викладач кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» 

Автор більше 15 наукових праць, серед яких 1 патент. 

Лектор з дисципліни «Теорія і методика викладання 

бадмінтону». 

Тренер секції «Бадмінтон» загально-підготовчої групи.  

Багаторазова переможниця та призерка аматорських та 

студентських змагань з бадмінтону. 

Любієва Вікторія Альбертівна, lubieva3107@gmail.com, +380503010146 

 Викладач кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» 

Автор курсу лекцій за спеціальністю «Бадмінтон» та 

фахових статей. 

Тренерський стаж – 10 років. 

21 рік педагогічного стажу. 

Тренер секції «Бадмінтон» загально-підготовчої групи. 

Призер Чемпіонатів УССР, Спартакіади України та 

Харківської області з бадмінтону. 

Загальна інформація щодо дисципліни 

Анотація Дисципліна спрямована на отриманні практичних навичок 

гри у бадмінтон. 

Мета Формування знань про сучасне положення бадмінтону на 

рівні світового спорту. Опанування основних елементів, 
пересувань, тактики гри. Підтримання правильного та 

повноцінного фізичного розвитку студента.  

Формат  Практичні заняття. Підсумковий контроль – складання 
нормативів.  

Результати навчання  Опанування гри у бадмінтон. Можливість прийняття участі 
у студентських, ветеранських та аматорських турнірах з 

бадмінтону. Повноцінне фізичне розвинення організму 

студента.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни: практичні заняття – 60 г. 

mailto:evzharkova92@gmail.com
mailto:lubieva3107@gmail.com


 

Вимоги викладача 

Студент повинен виконувати поточні завдання згідно 

робочої програми навчальної дисципліни, мати відповідний 
інвентар та форму. 

Структура дисципліни 

Практичне 

заняття 1 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Ознайомлення з історією, правилами 

бадмінтону. Огляд інвентарю. Оволодіння хватом 
ракетки. Елементарне жонглювання воланами 
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Студент виконує на 
вибір одне з 

запропонованих 
завдань: 

1.Складання 

паспорту спортсмена 
2.Реферат 

3.Тези 
4.Конспект 

практичного заняття 

 
Перегляд ігор 

відповідних змагань 

Практичне 

заняття 2 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Складання початкових нормативів з 
гнучкості, сили, витривалості, швидкості та 

спритності у відповідності з програмою 

Практичне 

заняття 3 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацювання 

«високої подачі». Заминка   

Практичне 

заняття 4 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацювання 
«короткої подачі». Заминка 

Практичне 

заняття 5 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацювання 
переміщень по корту, виконання вправ «передній 

трикутник» та «задній трикутник». Заминка 

Практичне 

заняття 6 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацювання 

«високодальнього удару». Заминка 

Практичне 

заняття 7 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацювання 
переміщень по корту, виконання вправ «правий 

трикутник» та «лівий трикутник» Заминка 

Практичне 

заняття 8 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Опанування та відпрацьовування 

«плоских ударів». Заминка 

Практичне 

заняття 9 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Пересування по корту, виконання 

вправи «пересування за 6 ігровими точками». 
Заминка 

Практичне 

заняття 10 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Опанування та відпрацьовування 

«ударів на сітці». Заминка 

Практичне 

заняття 11 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Пересування по корту, виконання 
вправи «пересування за 8 ігровими точками». 

Заминка 

 

Практичне 

заняття 12 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацьовування 

атакуючого удару – «смеш». Заминка 



Практичне 

заняття 13 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацьовування 
пересування по лінії «вихід на сітку вихід на задню 

лінію». Заминка 

Практичне 

заняття 14 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацьовування 

захисних ударів. Заминка 

Практичне 

заняття 15 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацьовування 
пересування до бокових ліній (ліворуч та 

праворуч). Заминка 

Практичне 

заняття 16 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Опанування та відпрацьовування 

«добивання». Заминка 

Практичне 

заняття 17 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Опанування та відпрацьовування 

пересування «на сітку». Заминка 

 

Практичне 

заняття 18 

Загальна фізична підготовка. Гра на рахунок згідно 

з правилами бадмінтону на рахунок на ½ корту 

Практичне 

заняття 19 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Тренування за допомогою великої 

кількості воланів (Багатоволанне тренування) – 
відпрацьовування «високодалекого удару». 

Заминка 

Практичне 

заняття 20 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Тренування за допомогою великої 

кількості воланів (Багатоволанне тренування) – 
відпрацьовування «скороченого удару». Заминка 

Практичне 

заняття 21 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Тренування за допомогою великої 

кількості воланів (Багатоволанне тренування) – 

відпрацьовування атакуючого удару – «смеш». 
Заминка 

Практичне 

заняття 22 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 
підготовка. Тренування за допомогою великої 

кількості воланів (Багатоволанне тренування) – 

відпрацьовування захисних ударів. Заминка 

Практичне 

заняття 23 

Загальна фізична підготовка. Спеціальна технічна 

підготовка. Тренування за допомогою великої 
кількості воланів (Багатоволанне тренування) – 

відпрацьовування «добивання». Заминка 

Практичне 

заняття 24 

Загальна фізична підготовка. Оволодіння 
правилами гри бадмінтону у парній категорії 

Практичне 

заняття 25 

Загальна фізична підготовка. Оволодіння 
правилами гри бадмінтону у змішаній категорії 

Практичне 

заняття 26 

Загальна фізична підготовка. Гра на рахунок згідно 
правил бадмінтону у різних категоріях 



Практичне 

заняття 27 

Загальна фізична підготовка. Внутрішній турнір у 

одиночній категорії 

Практичне 

заняття 28 

Загальна фізична підготовка. Внутрішній турнір у 

парній категорії 

Практичне 

заняття 29 

Загальна фізична підготовка. Внутрішній турнір у 

категорії мікст 

Практичне 

заняття 30 

Загальна фізична підготовка. Складання 
заключних нормативів, порівняння та аналіз 

отриманих результатів 

*Самостійна робота виконується студентом у разі переходу на дистанційну форму навчання 
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ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 
 Спортивна форма, ракетка, волан, скакалка. 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B добре 

75-81 C 

64-74 D задовільно 

60-63 E 

35-59 Fx незадовільно з можливістю 

подальшої перездачі 

 

0-34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

 



Студент повинен дотримуватися Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності 

НТУ «ХПІ», який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», і встановлює 

етичні норми відносин в академічному середовищі. 
 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної 

дисципліни 
 


