
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ----- 
2. Назва: Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з міні-

футболу; 

3.Тип:факультатив; 

4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1- 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:І-VІІІ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 29; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кособуцький Ю.Ф., старший 

викладач; 

9. Результати навчання:  
- вміння застосовувати різновиди фізичних вправ та принципи їх використання; 

- володіти теоретичними знаннями та практичними уміннями, що пов’язані з технікою та тактикою 

гри міні-футбол;  

- застосування фізичних вправ з метою збереження та зміцнення здоров’я і забезпечення фахової 

дієздатності; 

- використання засобів фізичної культури і спорту з метою покращення фізичної  підготовленості, як 

складових ефективної професійної діяльності; 

- застосування методів самоконтролю за станом здоров'я, фізичного розвитку та діяльності 

функціональних систем організму;  

- дотримання засад здорового способу життя. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття (факультатив за розкладом), позанавчальна, 

самостійна робота;  
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Анатомія», «Основи здоров'я», 

«Валеологія»; ОБЖД, «Гігієна»; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Фізичне 

виховання»; 

12. Зміст курсу:  
1. Загальна фізична підготовка в міні-футболі.  

2. Спеціальна фізична підготовка в міні-футболі.  

3. Технічна  підготовка в міні-футболі.  

4. Тактична  підготовка в міні-футболі.  

5. Інтегральна підготовка.  

6.Інструкторсько-суддівська практика. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Вілмор Дж. Х., Костілл Д. Л. Фізіологія спорту. – Київ : Олімпійська література, 2003. – 655 с. – 

(іл.).  

2. Зубрицький Б. Д., Сотник О. В. Фізичне виховання. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2008. – 130 с. 

3. Пасевич А.М., Григорович О.С., Кособуцький Ю.Ф. Футбол : навч. –метод. посіб. – Рівне : 

НУВГП , 2011. – 106 с. 

4. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 504 с. 

5. Орлов А.В. Контроль соревновательной деятельности в системе управления подготовкой 

игроков в мини-футболе: метод. рекомендации/ А.В.Орлов.-М.;Терра-спорт,2000. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 24 год. лекцій, 772 год. 

практичних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 870 год.  

Методи: традиційні: пояснення, бесіда, показ, самостійна робота; практичні: навчання руховим діям 

(загалом, частинами, підвідним вправам), удосконалення та закріплення рухових дій (ігровий, 

змагальний, тренування (повторний, комбінований (метод колового тренування)), методи організації 

діяльності і способи виконання фізичних вправ на заняттях (фронтальний, груповий та 

індивідуальний).  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів 

навчальної роботи: засвоюваності програмного матеріалу; вихідному рівні підготовленості студентів 

до оволодіння програмним матеріалом та інше. 

Поточний контроль: відвідування занять, контрольні заходи (організація і участь у фізкультурно-

оздоровчих заходах; тестовий контроль фізичної підготовленості; суддівська практика; заохочувальні 

бали.   

Підсумковий контроль: не має. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                          доцент Зубрицький Б.Д. 
 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ---- 
2. Title: Physical Education for higher education applicants of mini-football sports improvement teams 

3. Type: special course (selective); 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1- 4; 

6. Semester when the discipline is studied: І-VІІІ; 

7. Number of established ECTS credits: 29; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kosobutskyу Yu. F., Senior 

Lecturer; 

9. Results of studies: 
-ability to apply varieties of physical exercises and principles of their use; 

-to possess theoretical knowledge and practical skills related to the technique and tactics of mini-football; 

- the use of exercise in order to maintain and strengthen one’s own health and provide professional capacity; 

-the use of physical training and sports to improve health and fitness as a part of effective professional 

activity; 

-application of methods of self-control on the state of health, physical development and activity of functional 

systems of the organism; 

- maintaining a healthy lifestyle. 

10. Forms of organizing classes: Training class (scheduled optional class), extracurricular and independent 

work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Anatomy», "Health Basics", «Valeology», 

ОBZhD , «Hygiene»; 

12. Course contents: 
 1. General physical training in mini-football. 

2. Special physical training in mini-football. 

3. Technical training in mini-football. 

4. Tactical training in mini-football. 

5. Integral preparation. 

6. Instructional and judicial practice; 

13. Recommended educational editions: 
1. Vilmor Dzh. Kh., Kostill D. L. Fiziolohiia sportu. – Kyiv :Olimpiiska literatura, 2003. – 655 s. – (il.). 

2. Zubrytskyi B. D., Sotnyk O. V. Fizychne vykhovannia. Interaktyvnyi kompleks navchalno-metodychnoho 

zabezpechennia. – Rivne : NUVHP, 2008. – 130 s. 

3. Pasevich A. M. Grugorovich O. S., Kosobutskyy Y, F., Football: navch.-metod. posib. - Rivne : NUVHP, 

2011. – 106 s. 

4. Prysiazhniuk S. I. Fizychne vykhovannia : navch. posib. / S. I. Prysiazhniuk. – K. :Tsentr uchbovoi 

literatury, 2008. – 504 s. 

5. Orlov A.V. Kontrol sorevnovatelnoi deiatelnosty v systeme upravlenyia podhotovkoi yhrokov v myny-

futbole: metod. rekomendatsyy / A.V.Orlov.-M.;Terra-sport, 2000. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 772 hours of 

practical work, 74 hours of independent work. Total - 870 hours. 

Methods: traditional: explanation, conversation, showing, independent work; practical: training in motor 

actions (in general, in parts, exercises that facilitate the mastering of the technique of basic exercise), 

improvement and consolidation of motor actions (game, competitive, training (repeated, combined (method of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



circular training)), methods of organizing activities and ways of performing physical exercises in the 

classroom (front, group and individual). 

15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is basedon a 100-point scale. 

Operational control provides information on the progress of students in the implementation of certain types of 

educational work: assimilation of program material; the initial level of students' readiness to master the 

program material and more. 

Current control: attendance at classes, control measures (organization and participation in physical and health 

events; test control of physical fitness; refereeing; promotional points. 

Final control: none. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Head of  Department                                                                associate professor  Zubrytskyi B.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


