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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Підвищення спортивної майстерності
(футзал)»” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є техніко-тактичне
вдосконалення, організаційно-методичне забезпечення підготовки майбутніх
фахівців з футболу.
Міждисциплінарні зв’язки: теорією і методикою фізичного виховання,
спортивно-педагогічним вдосконаленням, спортивних і рухливих ігор,
педагогікою, загальною, віковою і спортивною психологією, загальною і
віковою фізіологією, теорією управління діяльністю навчально-виховного
закладу.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Підготовчий період.
2. Змагальний період.
3. Перехідний період.
1. Мета та завдання навчальної дисипліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підвищення
спортивної майстерності (футзал)»є досягнення максимально можливого
рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості,
зумовлене специфікою виду спорту та вимогами змагальної діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Підвищення
спортивної майстерності (футзал)» є всебічний і гармоній розвиток
студентів; формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних для
успішної діяльності у футзалі; засвоєння техніки і тактики обраного виду
спорту; забезпечення потрібного рівня розвитку рухових якостей,
можливостей функціональних систем організму, що несуть основне
навантаження у футзалі; виховання належних моральних і вольових якостей;
забезпечення потрібного рівня спеціальної підготовленості; придбання
теоретичних знань і практичного досвіду потрібних для успішної
тренувальної та змагальної діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
достатній рівень технічної підготовки – контроль кількості та якості
виконання технічних прийомів у змагальній діяльності.
достатній рівень фізичної підготовки – визначення підготовленості
спортсменів на підставі виконання ними нормативів, оцінки стану і динаміки
спортивної форми та відповідності її до періоду підготовки.
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контроль тактичної підготовки – демонстрації та реалізація тактичних
варіантів у змагальній діяльності.
контроль теоретичної підготовки – залік з питань теорії тренування та
правил гри, додаткових питань запланованих програмою для даної групи.
контроль змагальної діяльності – контроль по видах підготовки,
відповідності змагальної діяльності окремого гравця та команди в цілому до
заданої моделі.
медичний контроль – для визначення стану здоров’я, рівня
функціональної підготовленості, перенесення тренувальних та змагальних
навантажень, профілактики захворювань.
вміти:
- вирішувати теоретичні та практичні завдання з використанням
сучасних методів спортивного тренування;
- вдосконалювати спортивну майстерність з метою досягнення високих
спортивних результатів і виконання нормативних вимог із спортивної
підготовки, підтримувати високої працездатності впродовж всього
періоду навчання у вузі;
- організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту;
- аналізувати, узагальнювати, розповсюджувати передовий досвід,
підвищувати свою спортивну та професійну кваліфікацію.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості
Тема 2. Розвиток швидкісних координаційних та швидкісносилових
здібностей
Тема 3. Удосконалення елементів індивідуальних, групових та командних
техніко-тактичних дій
Тема 4. Удосконалення техніко-тактичної майстерності
Тема 5. Удосконалення групових та індивідуальних тактичних дій з
урахуванням майбутніх змагань та складу команди
Тема 6. Розвиток спеціальних якостей та психічно стійкості, формування
мотивації
Тема 7. Удосконалення техніко-тактичних дій. Тренувально-ігрові заходи
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Тема 8. Активний відпочинок. Відновлювальні заходи.
4. Методи навчання: лекція, бесіда (репродуктивна, проблемнопошукова), інструктаж, метод ілюстрацій (використання схем, таблиць,
графіків, малюнків тощо), метод демонстрацій (використання технічних
засобів навчання), навчальні ігри, заохочення, методи контролю (усний,
письмовий, тестовий, графічний, самоконтроль).
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
6 Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне
опитування (фронтальне, індивідуальне), письмовий контроль (експресконтроль, письмові роботи, контрольні роботи), графічна перевірка
(складання таблиць, схем), практичний контроль, тестовий контроль
(поточний, модульний), контрольні ігри, самоконтроль (самоаналіз,
самооцінка, пошук помилок), контрольні нормативи.
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