
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НЕОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ 

 

1. Мета навчальної дисципліни «Неолімпійський спорт» для      

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 017        

Фізична культура і спорт - закріплення та розширення теоретичних і          

практичних знань в галузі загальних основ неолімпійського спорту. Знати         

місце неолімпійського спорту у сучасному суспільстві, передумови       

формування, організаційно-правові та соціально- економічні засади      

неолімпійського спорту та принципи ефективного управління ними,       

комерційні та спортивні аспекти побудови систем змагань, особливості        

підготовки спортсменів.  

Навчальна дисципліна «Неолімпійський спорт» взаємопов’язана з такими       

навчальними дисциплінами: «Вступ до спеціальності», «Олімпійський і       

професійний спорт», «Основи теорії спортивних змагань», «Теорія і методика         

фізичного виховання», «Теорія і методика одноборств» «Теорія і методика         

юнацького спорту», ТМ викладання рухливих ігор та забав, ТМ викладання          

лижного та ковзанярського спорту.  

 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення       

навчальної дисципліни. 

Відповідно до освітньо-професійної програми (затверджена ухвалою      

вченої ради К-ПНУ імені Івана Огієнка від 30 травня 2017 року, протокол за             

№ 6) у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня формуються          

наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність фахівця з фізичної культури і спорту розв’язувати складні         

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і          

спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів           

відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 



Загальні компетентності: 

Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово. 

Здатність інтерпретувати історичний розвиток українського суспільства.  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних        

завдань базові знання з історії фізичної культури і спорту. 

Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання        

та соціалізації особистості. 

Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне      

управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.  

Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та       

інвентар.  

Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в        

окремих напрямах фізичної культури і спорту. 

Використання теоретичних знань з історії фізичної культури, вступу до         

спеціальності, теорії і методики обраного виду спорту, теорії і методики          

спортивного тренування, теорії і методики юнацького спорту, олімпійського і         

професійного спорту, професійної майстерності тренера, неолімпійського      

спорту, різновидів зимових видів спорту, управління сферою спорту,        

психології спорту, педагогіки спорту, теорії і методики фізичного виховання,         

основами наукових досліджень та курсової роботи з спортивно-педагогічного        

вдосконалення для виконавської, спортивної, науково-дослідницької роботи. 

Нормативна дисципліна професійної підготовки «Неолімпійський     

спорт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня        

спеціальності 017 Фізична культура і спорт наддасть можливість майбутнім         

тренерам з видів спорту опанувати знаннями з неолімпійського спорту, на          



рівні з олімпійським, професійним та спорту для всіх, дозволить         

майбутньому фахівцю зі спорту бути більш освіченим у теоретичному плані          

та адаптованим до практичної діяльності відповідного до сучасного розвитку         

суспільства.  

Оволодіння навчальним матеріалом на належному рівні здобувачами       

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 017 Фізична        

культура наддасть їм можливість вільно розробляти системи змагань,        

визначати пріоритетність розвитку видів неолімпійського спорту. 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Змістовий модуль 1 

Навчальна дисципліна передбачає вивчення 10-ти тем: 

 Тема 1 «Загальна характеристика неолімпійського спорту». 

Загальна характеристика неолімпійського спорту. Інтеграція не      

олімпійського спорту. Аспекти неолімпійського спорту. Особливості      

розвитку не олімпійського спорту.  

Тема 2 «Неолімпійський спорт у сучасному міжнародному спортивному        

русі». 

Місце неолімпійського спорту у сучасному міжнародному спортивному       

русі. Вплив неолімпійського спорту на розвиток міжнародного спортивного        

руху. Сучасні аспекти взаємодії неолімпійського та олімпійського спорту. 

Тема 3 «Особливості кваліфікації неолімпійських видів спорту». 

Історичні закономірності кваліфікації не олімпійських видів спорту.        

Класифікація не олімпійських видів спорту відповідно до змагальної        

діяльності. Класифікація видів спорту відповідно структурі рухів та        

критеріям навантажень. Внутрішня класифікація окремих неолімпійських      

видів спорту. 

Тема 4 «Міжнародні змагання в неолімпійському спорті». 

Загальна характеристика міжнародних змагань у системі неолімпійського       

спорту. Характеристика ігор, що проводяться під патронатом SportAccord.        

Характеристика Всесвітніх інтелектуальних ігор. Характеристика Всесвітніх      



ігор єдиноборств. Всесвітні пляжні та артистичні ігри. Характеристика ігор,         

що проводяться за національними, релігійними, професійними та іншими        

ознаками. 

Тема 5 «Організаційно-правові основи   неолімпійського спорту». 

Система управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні.       

Правове регулювання. Структура та основні функції діяльності спортивних        

організацій, які здійснюють управління не олімпійським спортом.  

Тема 6 «Організаційно-правові основи   неолімпійського спорту». 

Зародження неолімпійського спорту. Історичні передумови розвитку      

неолімпійського спорту в Україні. Етапи розвитку не олімпійського спорту та          

їх характеристика. 

Тема 7 «Історичні аспекти розвитку неолімпійського спорту». 

Всесвітні ігри та їх характеристика. Спільні та відмінні риси Всесвітніх та           

Олімпійських ігор. Формування програми Всесвітніх ігор. Організація та        

проведення Всесвітніх ігор  

Тема 8 «Тенденція розвитку Всесвітніх ігор різної спрямованості». 

Місце та значення неолімпійського спорту в Україні. Організаційна        

структура та основні напрямки діяльності органів управління. Правове        

регулювання не олімпійського спорту в Україні. Вимоги щодо надання         

спортивним федераціям України з неолімпійських видів спорту статусу        

національних спортивних федерацій. 

Тема 9 «Участь спортсменів України у Всесвітніх іграх». 

Участь українських спортсменів в складі команди СРСР. Основні спортивні         

досягнення українських спортсменів. 

Тема 10 «Актуальні проблеми розвитку неолімпійського спорту». 

Класифікація проблем у неолімпійському спорті. Організаційні та       

економічні аспекти розвитку неолімпійського спорту. Допінг як проблема та         

методи боротьби з ним. Сучасні тенденції розвитку неолімпійського спорту у          

світі  

  



4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

- кількість кредитів ЄКТС – 4,5; 

- кількість годин – 135; 

- кількість аудиторних годин – 54, 24 годин лекцій, 30 години           

практичних занять; 

- кількість годин самостійної роботи – 81. 

 

5. Форма семестрового контролю – залік.  

 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які      

забезпечують викладання дисципліни: 

Чистякова Марина Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання        

та спорту, старший викладач. 
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