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Предмет «Теорія та методика гри в футзал » є навчальною 

дисципліною, яка включає   спортивні  та рухливі ігри, і має  велике оздоровче 

значення для студентів вузу, їх відрізняють різноманітні рухові активності  і 

позитивні емоції, вони ефективно знімають відчуття втоми, покращують 

емоційний стан, підвищують розумову і фізичну працездатність, колективні дії 

в процесі гри виховують, почуття товариства та інші моральні якості.

Курс має такі завдання:

- послідовне вивчення техніки і тактики гри. 

- вивчення  історії, теорії футзалу та методику навчання цій грі, практичне 

опанування  техніки , тактики , знань, вмінь  та навички для самостійної, 

тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика гри в футзал » є 

сприйняття формування у студентів навичок професійної діяльності

педагога з фізичної культури і безпеки життєдіяльності на предметній основі

дисципліни футзалу включенного в навчальний план.

Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами 

вивчення дисципліни : 

-здатність розуміти сутність поняття «правил гри »;

-готовий використовувати методи фізичного виховання і самовиховання для 

підвищення адаптаційних резерві ворганізму і управління здоров'я.



Очікувані результати навчання: 
формулювати конкретні завдання в заняттях з футзалу , в підготовці

спортсменів різного віку та кваліфікації; володіти технологією навчання

різних категорій людей техніці та  тактиці, розвитку фізичних якостей в 

процесі занять з футзалу ; оцінювати ефективність занять з футзалу

;планувати та проводити заходи з профілактики травматизму та надавати

першу медичну допомогу ;

володіти навичками раціонального застосування навчального та 

лабораторного обладнання, аудіовізуальних засобів, комп'ютерної техніки, 

тренажерних пристроїв та спеціальної апаратури в процесі занять з 

футзалу ; володіти засобами і методами формування здорового стилю 

життя на основі потреби в заняттях з футзалу , гігієнічних та природних

факторів з метою оздоровлення та фізичного вдосконалення учнів;

застосовувати навички науково-методичної діяльності для вирішення

конкретних завдань,що виникають в процесі проведення занять з футзалу;

визначати причини помилок в процесі освоєння студентами  прийомів гри, 

вправ з розвитку фізичних якостей і знаходити методику їх усунення.



Тема 1. Історія розвитку футзалу як виду спорту.

Тема 2. Методика навчання техніки гри з футзалу .

Тема 3. Методика навчання тактики гри з футзалу.

Тема 4. Класифікація техніки і тактики гри з  футзалу. 

Тема 5. Побудова занять з футзалу . 

Тема 6. Методика та організація суддівства змагань з футзалу .

Тема 7. Складання навчальної документації з футзалу .

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


