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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Спортивні ігри народів світу» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста
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, 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. Історія та розвиток гри. Офіційні правила.
2. Основи теорії методики навчання та вдосконалення

технічних та тактичних

дій у футболі.
1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивні ігри народів
світу» є надання майбутнім спеціалістам з фізичного виховання необхідних
знань про нові види рухової активності, які ще не знайшли широкого
відображення в практичній роботі вчителя, тренера, однак є привабливими
для широкого кола осіб, які займаються фізичною культурою та спортом.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Спортивні ігри
народів світу” є надання студентам базових знань при висвітленні основ
нетрадиційних видів спортивних ігор, Природнє ставлення людей до
фізичного удосконалення, до оздоровлення спонукає спеціалістів у галузі
фізичної культури вести пошук нових засобів і методів досягнення цих цілей.
Відомі види фізичних вправ, що добре себе зарекомендували, традиційно
лишаються у арсеналі засобів фізичної культури. Однак пошук шляхів
підвищення ефективності оздоровчо-фізкультурних заходів, формування у
людей постійної потреби у руховій активності передбачає використання
нетрадиційних видів спортивних ігор.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
 історію виникнення окремих видів спортивних ігор, які є
нетрадиційними в практичній діяльності вчителя фізичної культури;
 взаємозв’язок сучасних видів рухової активності та видів спорту з
іншими видами спорту, та з іншими сферами професійної діяльності вчителя
фізичної культури, тренера-викладача;
 значення занять та вплив нетрадиційних видів спорту на організм
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людини;
 організацію та методику проведення занять із використанням
нетрадиційних видів спортивних ігор.
вміти:
 застосовувати нетрадиційні види спортивних ігор при проведенні
різних форм занять в загальноосвітній школі та ДЮСШ;
 планувати, оцінювати ефективність, здійснювати контроль за
застосуванням нетрадиційних видів спортивних ігор.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Взаємозв'язок сучасних нетрадиційних видів спортивних ігор з
іншими видами спорту та іншими сферами професійної діяльності вчителя
фізичної культури, тренера – викладача.
Спортивні ігри народів світу їх взаємозв’язок з сучасними видами спорту.
Використання спортивних ігор в діяльності фахівця з фізичної культури та
спорту. Розвиток спортивних ігор народів світу в Україні та на Волині.
Тема 2. Історія винекнення та розвиток бейсболу та стрітболу в світі та в
Україні. Правила гри.
Основні правила гри. Судді та їх обовязки. Особливості технікитатактики
гри. Функції гравців на майданчику.
Тема 3. Історія винекнення та розвиток пляжного футболу волейболу та
гантболу. Організація і проведення змагань.
Особливості гри в нападі та захисті. Правила та суддівство змагань з
пляжного футболу волейболу та гантболу.
Тема 4. Історія винекнення та особливості техніки та тактики у грі
футволей.
Функції гравців в грі. Технічні та тактичні дії гравців в нападі та захисті.
Тема 5. Історія виникнення та правила гри петанк. Особливості техніки
та тактики спортивної гри петанк.
Історія винекнення гри. Техніка кидків куль у грі петанк. Спеціалізація та
функції гравців.
Тема 6. Історія спортивної гри алтимат фрізбі. Основні правила гри.
Поява та розвиток спортивної гри алтимат фрізбі в Україні. Правила гри
та суддійство змагань. Функції гравців на майданчику.
Тема 7. Історія виникнення та розвиток на Україні дартсу, більярду та
гольфу. Основні правила гри .
Історія виникнення та розвиток на Україні дартсу, більярду та гольфу.
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Основні правила гри . Техніка та тактика дартсу, більярду та гольфу.
Різновидності більярду та гольфу.
Тема 8. Сквош. Історія розвитку основні правила гри. Технічні та
тактичні дії гравців.
Історія винекнення та розвиток гри сквош. Правила гри та суддівство
змагань. Технічна та тактична підготовка.
Тема 9. Особливості техніки та тактики спортивної гри алтимат фрізбі.
Техніка прийому та передачі фрізбі. Тактичні дії гравців на майданчику.
Дух спортивної гри алтимат фрізбі.
Тема 10. Пляжний футбол, гандбол , волейбол основи техніки та тактики
гри.
Особливості техніки нападу та захисту. Тактичні дії гравців в нападі та
захисті.
Тема 11. Аналіз підсумків чемпіонату України і міжнародних змагань з
нетрадиційних видів спортивних ігор серед чоловічих та жіночих команд.
Участь команд України в нетрадиційних видах спортивних ігор.
Результати чемпіонатів світу та європи з спортивних ігор. Характеристика не
олімпійських видів спортивних ігор.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
4.Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне
опитування (фронтальне, індивідуальне), письмовий контроль (експресконтроль, письмові роботи, контрольні роботи), графічна перевірка
(складання таблиць, схем), практичний контроль (виконання лабораторних
завдань, захист проектів), тестовий контроль (поточний, модульний), навальні
ігри, дискусії, самоконтроль (самоаналіз, самооцінка, пошук помилок),
контрольні нормативи.
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