
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни 

(курсу) 
Неолімпійський спорт 

Кредити ЄКТС, 

години 

5 кредити ЄКТС, 60 годин – аудиторних: 20 години – лекції, 20 

годин – практичні, 20 годин – лабораторні  

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Семестр Восьмий 

Кафедра Теорії та практики фізичної культури і спорту 

Цільова аудиторія 
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт» 

Мова викладання Українська 

Методи 

викладання 
Словесні, наочні 

Форми організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, інтегративне поєднання з 

іншими дисциплінами, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Неолімпійські види спорту являють собою прогресивний  напрям 

спортивного руху, що стрімко розвивається, сприяє зміцненню 

іміджу держав на міжнародній спортивній арені та є базисом 

олімпійського руху.  

На сучасному етапі розвиту суспільства нові форми рухової 

активності все більше приваблюють людей до систематичних 

занять, підтвердженням чого є високі результати наших 

українських спортсменів на Міжнародних змаганнях з 

неолімпійських видів спорту.  

Курс «Неолімпійські види спорту» має на меті сформувати 

необхідні знання з малорозвинених видів спорту у нашій державі. 

Мета 

Сформувати та систематизувати у майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту теоретичні та практичні знання з історичних та 

організаційно-правових аспектів розвитку неолімпійських видів 

спорту  

Завдання 

Розкрити історичні аспекти виникнення та розвитку 

неолімпійських видів спорту; придбання майбутніми фахівцями 

необхідних знань в сфері неолімпійського спорту; формування 

професійного світогляду у майбутніх фахівців фізичного 

виховання та спорту, моральних, естетичних і духовних якостей, 

потреби до пізнавальної творчості та розширення кругозору; 

вивчення організаційно-правових основ неолімпійського спорту 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність використовувати педагогічні та психологічні прийоми 

для організації навчального процесу, планувати та управляти 

навчальним та тренувальним процесом; 

2. Здатність застосовувати отримані знання та навички у 

використанні інформаційних і комунікаційних технологій, 

володіти навичками роботи в комп’ютерних мережах, уміння 

створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси для 

вдосконалення та підвищення своєї педагогічної майстерності; 

3. Здатність працювати в педагогічному та в спортивному 

колективі, мотивувати людей рухатися до спільної мети, 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; 

4. Здатність розв’язувати коло проблем шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та використання методів планування, 

моделювання.  

Фахові 

компетентності 

1. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці, надавати долікарську допомогу 



особам в разі виникнення у них невідкладних станів та 

патологічних процесів; 

2. Здатність застосовувати отримані знання на практиці під час 

викладання у навчальних закладах та на спортивних тренуваннях 

(заняттях); 

3. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань, базові знання з теорії і методики фізичного 

виховання, адаптивного фізичного виховання, спортивного 

тренування, велнес-технологій та туризму; 

4. Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне 

управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури та 

спорту; 

5. Організовувати, проводити і судити змагання у обраному виді 

спорту; 

6. Підбирати і застосовувати сучасні методи  тренування, оцінки, 

контролю стану здоров’я та фізичної підготовленості тих хто 

займається, проводити заняття з використанням нетрадиційних 

систем оздоровлення, здійснювати вибір нетрадиційної системи 

оздоровчого тренування відповідно до індивідуальних 

особливостей людини. 

Зміст курсу 

Роль та місце неолімпійського спорту у загальній структурі 

сучасного спорту. Сучасні аспекти взаємовідносин 

неолімпійського та олімпійського спорту. Актуальні проблеми 

розвитку неолімпійського спорту. Сучасний стан та розвиток 

неолімпійського спорту в Україні. Виникнення та розвиток 

неолімпійських видів спорту. Організація та проведення Всесвітніх 

ігор. Міжнародні змагання у неолімпійському спорті. Види спорту, 

що представлені у програмі Всесвітніх ігор. Загальна 

характеристика гри алтимат, пляжний гандбол, пляжний теніс, 

петанк, футволей, городки, рінго, доджбол, флорбол, боулінг, 

кіберспорт, спортивний бридж, фістбол, корфбол, спід-кубингу, 

покер, текбол. 

Політика курсу 

Для заохочення здобувачам розроблено систему нарахування 

додаткових балів (спортивні досягнення, поєднання навчальної 

роботи з професійною діяльністю, активна участь у спортивному 

житті ЗВО та ін.). Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин 

не вчасно виконують завдання втрачають право отримати оцінку 

вище 82 балів, а з поважних причин (хвороба, виїзд на спортивні 

змагання, навчально-табірний збір) – підтверджується 

відповідними документами та своєчасним повідомленням 

викладача у зручній для них формі (наприклад, в усній формі 

особисто викладачу, зателефонувавши на мобільний телефон, 

відправивши повідомлення на Viber, Telegram або на електронну 

пошту). Ми завжди зможемо прийняти альтернативні заходи для 

виконання завдань. У разі потреби є можливість часткового 

проходження курсу дистанційно (ознайомлення зі структурою 

курсу, робочою програмою, опрацювання лекцій, виконання 

тестових завдань на платформі «Майстер тест»). За попередньою 

домовленістю з викладачем будуть проводитись консультації за 

допомогою програм ZOOM або Meet.. 

Вид контролю Екзамен 

Викладач 

Старший викладач Кашуба Анатолій Анатолійович 

моб. тел.. +38 096 448 56 51 

e-mail: anatolii.kashuba@rshu.edu.ua 

 


