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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів – 4

Кредитів – 4
Змістових кредитів – 4
Індивідуальне науководослідне завдання: немає_
(назва)
Загальна кількість годин 120

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2/2
самостійної роботи студента
– 2-3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)
Спеціальність
017 Фізична культура і спорт
(шифр і назва)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання
Варіативна

1-й
Спеціалізація/освітня програма:
«Фізична культура і спорт»

Рік підготовки:

-

Семестр
1-й

2-й
Лекції

Ступень вищої освіти:
Магістр

36 год.
10 год.
Практичні, семінарські
38 год.
10 год.
Лабораторні
Самостійна робота
16 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.
Вид контролю:
1-й семестр залік,
2-й семестр іспит

2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни – систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань
в галузі загальних основ неолімпійського спорту.
Завдання дисципліни:
- формування, розвиток і удосконалення комплексу спеціальних здібностей у магістрантів, що
забезпечують ефективну професійну діяльність в сфері спорту;
- застосування набутих знань в галузі неолімпійських видів спорту при вирішенні конкретних
наукових, практичних та інших завдань;
- формування наукових інтересів магістрантів щодо професійний та неолімпійських видів
спорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: загальні основи
неолімпійського спорту, класифікацію неолімпійських видів спорту, характеристику міжнародних
змагань, організаційну структурі управління неолімпійським спортом в Україні, історичні аспекти
розвитку неолімпійських видів спорту.
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Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати та використовувати законодавчу та
нормативно-правову базу щодо регулювання, функціонування та розвитку фізичної культури та
спорту;
- аналізувати взаємозв’язок розвитку спорту з соціально-політичним процесами, формування
правових та економічних основ, проблеми фінансування в сучасному спорті;
- порівнювати основні напрями діяльності міжнародних спортивних організацій, які
регламентують діяльність міжнародного спортивного руху;
- аналізувати основні ідеї, принципи та концепцію розвитку спорту, його роль та значення,
особливості та проблеми в сучасному суспільстві;
- аналізувати етапи розвитку неолімпійського спорту етапи розвитку неолімпійського спорту
в Україні, умови формування та напрямки діяльності неолімпійського руху та досягнень
спортсменів України на Всесвітніх Іграх;
- порівнювати розвиток окремих видів спорту на міжнародному, континентальному та
державному рівні з урахуванням особливостей організаційної структури, правової бази та
специфіки маркетингової діяльності у спорті;
- аналізувати історичний розвиток неолімпійського спорту в Україні, проблеми та
перспективи розвитку окремих видів спорту.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний кредит 1. Неолімпійський спорту в сучасному суспільстві.
Тема 1. Загальна характеристика неолімпійського спорту. Складові теми: 1. Загальна
характеристика неолімпійського спорту. 2. Інтеграція неолімпійського спорту. 3. Спортизація
неолімпійського спорту. 3. Аспекти неолімпійського спорту. 4. Соціальний інститут неолімпійського
спорту в Україні. 5. Особливості розвитку неолімпійського спорту на рівні шкільного, студентського
спорту та спорту ветеранів.
Тема 2. Неолімпійський спорт у сучасному Міжнародному спортивному русі. Складові теми:
1. Місце і значення неолімпійського спорту в структурі Міжнародного спортивного руху. 2. Вплив
неолімпійського спорту на розвиток міжнародного спортивного руху. 3. Сучасні аспекти
взаємовідносин неолімпійського та олімпійського. 4. Характеристика взаємозв’язоку компонентів
неолімпійського спорту зі основними напрямками спорту (олімпійським, пралімпійським,
дефлімпійським, спортом для всіх).
Тема 3. Особливості кваліфікації неолімпійських видів спорту. Складові теми: 1. Історичні
закономірності кваліфікації неолімпійського спорту 2. Класифікація неолімпійських видів спорту
відповідно до змагальної діяльності. 3. Класифікація видів спорту відповідно структурі рухів та
критеріям навантаження. 4. Внутрішня класифікація окремих неолімпійських видів спорту (на
прикладі – гірських видав спорту, спортивно-технічних та прикладних видів спорту).
Кредитна робота 1 за темою «Неолімпійський спорт в сучасному суспільстві»
Змістовний кредит 2. Організаційні та історичні аспекти неолімпійського спорту.
Тема 4. Організаційні аспекти неолімпійського спорту у міжнародному спортивному русі.
Складові теми: 1. Систем управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні. 2. Правове
регулювання неолімпійського спорту. 3. Структура та основні функції діяльності спортивних
організацій, які здійснюють управління неолімпійським спортом.
Тема 5. Організаційні аспекти неолімпійського спорту в Україні. Складові теми: 1. Місце і
значення неолімпійського спорту в Україні. 2. Організаційна структура та основні напрямки
діяльності органів управління, що забезпечують розвиток неолімпійський спорт в Україні. 3.
Правове регулювання неолімпійського спорту в Україні.
Тема 6. Історичні аспекти розвитку неолімпійського спорту. Складові теми: 1. Джерела
зародження неолімпійських видів спорту. 2. історичні передумови розвитку неолімпійського
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спорту в Україні. 3. Етапи історичного розвитку неолімпійського спорту в Україні та їх
характеристика. 4. Проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту в світі та Україні.
Кредитна робота 2. за темою «Організаційні та історичні аспекти неолімпійського спорту»
Змістовний кредит 3. Автономія спортивних заходів у неолімпійському спорті.
Тема 7. Характеристика Міжнародних спортивних заходів з неолімпійських видів спорту.
Складові теми: 1. Загальна характеристика спортивних заходів з неолімпійських видів спорту. 2.
Всесвітні ігри різної спрямованості.
Тема 8. Тенденції розвитку Всесвітніх ігор різної спрямованості. Складові теми: 1. Основні
напрямки розвитку Всесвітніх ігор на міжнародній спортивній арені. 2. Відмінні та спільні риси з
організації та проведення Всесвітніх ігор різної спрямованості з Олімпійськими іграми.
Тема 9. Хронологія Всесвітніх ігор з 1981р. по теперішній час. Складові теми: 1. Всесвітні
ігри та їх характерні риси. 2. Формування програми Всесвітніх ігор. 3. Організація та проведення
Всесвітніх ігор. 4. Характеристика першого етапу розвитку Всесвітніх ігор. 5. Характеристика
другого етапу розвитку Всесвітніх ігор. 6. Співвідношення спортивних результатів в рамках
Всесвітніх ігор.
Тема 10. Участь спортсменів України в Всесвітніх іграх. Складові теми: 1. Особливості
участі українських спортсменів в складі команди СРСР. 2. Основні спортивні досягнення
українських спортсменів на Всесвітніх іграх.
Кредитна робота 3. Автономія спортивних заходів в неолімпійському спорті
Змістовний кредит 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної спрямованості
Тема 11. Характеристика Всесвітніх ігор під егідою СпортАккорд. Складові теми: 1. Основні
спортивні заходи, що здійснюються під егідою СпортАккор. 2. Характеристика Всесвітніх ігор під
егідою СпортАккорду.
Тема 12. Характеристика Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів спорту. Складові теми:
1. Організація та проведення Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів спорту. 2. Правила проведення
Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів спорту. 3. Реформування (ребрендінг) Всесвітніх ігор з
інтелектуальних видів спорту. 4. Участь українських спортсменів на Всесвітніх ігор з
інтелектуальних видів спорту.
Тема 13. Характеристика Всесвітніх ігор єдиноборств. Складові теми: 1. Організація та
проведення Всесвітніх ігор єдиноборств. 2. Правила проведення Всесвітніх ігор єдиноборств.
3. Участь українських спортсменів на Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів спорту.
Тема 14. Характеристика Всесвітніх ігор, що проводяться за національними та
професійними ознаками.
Складові теми: 1. Характеристика Всесвітніх ігор серед
військовослужбовців.
2. Характеристика Всесвітніх ігор поліцейських та пожежників.
3. Характеристика Всесвітніх ігор ветеранів. 4. Характеристика Всесвітніх ігор з екстремальних
видів спорту. 5. Характеристика Всесвітніх ігор «Спорт для всіх». 6. Характеристика Всесвітніх ігор
кочівників.
Кредитна робота 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної спрямованості
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього
1

2

денна форма
у тому числі
л
п лаб інд
3
4
5
6

с.р.
7

усього
8

Заочна форма
у тому числі
л п лаб інд
9 10 11 12

с.р.
13

Змістовний кредит 1. Неолімпійський спорту в сучасному міжнародному спортивному русі.
Тема 1. Загальна характеристика
6
4 2
неолімпійського спорту
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Тема 2. Неолімпійський спорт у
8
4 4
сучасному міжнародному
спортивному русі.
Тема 3. Особливості кваліфікації
14
4 4
6
неолімпійських видів спорту
Модульна робота 1 за темою
2
2
«Неолімпійський спорт у сучасному
міжнародному спортивному русі.»
Разом за змістовний модуль 1.
30
12 12
6
Змістовний кредит 2. Організаційні та історичні аспекти неолімпійського спорту.
Тема 4. Організаційні аспекти
8
4 4
неолімпійського спорту у
міжнародному спортивному русі.
Тема 5. Організаційні аспекти
6
4 2
неолімпійського спорту в Україні
Тема 6. Історичні аспекти розвитку 14
4 4
6
неолімпійських видів спорту
Модульна робота 2 за темою
2
2
«Організаційні та історичні аспекти
неолімпійського спорту»
Разом за кредитний модуль 2
30
12 12
6
Змістовний кредит 3. Автономія спортивних заходів у неолімпійському спорті
Тема 7. Характеристика
4
2 2
Міжнародних спортивних заходів з
неолімпійських видів спорту
Тема 8. Тенденції розвитку
4
2 2
Всесвітніх ігор різної спрямованості
Тема 9. Хронологія Всесвітніх ігор з 16
6 6
4
1981р. по теперішній час
Тема 10. Участь спортсменів
4
2 2
України на Всесвітніх іграх
Кредитна робота 3 за темою
2
2
«Автономія спортивних заходів в
неолімпійському спорті»
Разом за кредитний модуль 3
30
12 14
4
Змістовний модуль 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної спрямованості
Тема 11. Характеристика
8
2 2
4
Всесвітніх ігор під егідою
СпортАккорд
Тема 12. Характеристика
2
1 1
Всесвітніх ігор з інтелектуальних
видів спорту
Тема 13. Характеристика
2
1 1
Всесвітніх ігор єдиноборств
Тема 14. Характеристика
16
6 4
6
Всесвітніх ігор, що проводяться за
національними та професійними
ознаками
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Кредитна робота 4 за темою
«Характеристика Всесвітніх ігор
різної спрямованості»
Разом за кредитний модуль 4.
Усього годин

№ з/п

2
30
120

2
10 10
46 48

6
16

4
10

5. Теми семінарських занять

Назва теми
Не передбачено навчальним планом

6. Теми практичних занять
№ з/п
Назва теми
І.
Змістовний модуль 1.
Неолімпійський спорту в сучасному
міжнародному спортивному русі.
1
Неолімпійський спорт як соціальне явище.
2
Місце і значення неолімпійського спорту у сучасному міжнародному
спортивному русі.
3
Класифікація неолімпійських видів спорту
Кредитна робота 1 за темою «Неолімпійський спорт в сучасному
суспільстві»
ІІ.
Змістовний кредит 2. Організаційні та історичні аспекти
неолімпійського спорту.
4
Організаційна структура управління неолімпійського спорту у
міжнародному спортивному русі
5
Організаційна структура управління неолімпійського спорту в Україні
6
Історичні аспекти та передумови розвитку неолімпійських видів спорту.
Кредитна робота 2 за темою «Організаційні та історичні аспекти
неолімпійського спорту»
ІІІ.
Змістовний кредит 3. Автономія спортивних заходів у
неолімпійському спорті
7
Спортивних заходів з неолімпійських видів спорту на міжнародному рівні
8
Історичні аспекти та хронологія проведення Всесвітніх ігор
9
Система організації та проведення, правила та хронологія Всесвітніх
ігор.
10
Спортивні досягнення спортсменів України на Всесвітніх іграх
Кредитна робота 3 за темою «Характеристика Всесвітніх ігор різної
спрямованості»
ІV
Змістовний модуль 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної
спрямованості
11
Система організації та проведення, правила та хронологія Всесвітніх ігор
під егідою СпортАккорд
12
Система організації та проведення, правила та хронологія Всесвітніх ігор
з інтелектуальних видів спорту
13
Система організації та проведення, правила та хронологія Всесвітніх ігор
єдиноборств
14
Система організації та проведення Всесвітніх ігор, що проводяться за
національними та професійними ознаками
Кредитна робота 4 за темою «Характеристика Всесвітніх ігор різної
спрямованості»

Кількість годин

Кількість годин
12
2
4
2
12
4
2
4
2
14
2
2
6
2
2
10
2
1
1
4
2
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№ з/п

№
з/п
ІІ.
1
ІV
3

№
з/п
І.

ІІІ.

ІV

7. Теми лабораторних занять

Назва теми
Не передбачено навчальним планом

8. Самостійна робота
Назва теми
Змістовний кредит 2. Організаційні та історичні аспекти
неолімпійського спорту.
Тема 6.
Історія розвитку окремих неолімпійських видів спорту (за вибором
здобувач)
Змістовний модуль 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної
спрямованості
Тема 11.
Основні положення з організації та проведення Всесвітніх ігор під
егідою СпортАккорд
Разом
9. Індивідуальні завдання
Назва теми
Змістовний модуль 1.
Неолімпійський спорту в сучасному
міжнародному спортивному русі.
Тема 3.
Скласти таблицю з класифікації неолімпійських видів спорту відповідно
до ознак (ознака за вибором студента)
Змістовний кредит 3. Автономія спортивних заходів у
неолімпійському спорті
Тема 9.
Моніторинг участі спортсменів на Всесвітніх Іграх однієї з країн-(за
вибором здобувача (вид спорту за вибором).
Змістовний модуль 4. Характеристика Всесвітніх ігор різної
спрямованості
Характеристика правил змагань з організації та проведення Всесвітніх
ігор за національними та професійними ознаками (Всесвітні ігри за
вибором здобувача
Разом

Кількість годин

Кількість годин

6

4
10
Кількість годин

6

4

6
16

10. Методи навчання
Лекції, Проблемні лекції, Презентації. Розв’язання творчих завдань. Індивідуальні завдання
з використання мережі Інтернет. Словесний метод. Наочний метод. Вивчення та аналіз
прикладного матеріалу,. Аналіз та синтез інформації. Поєднання логічного та історичного аналізу.
Функціонально-структурного аналізу. Порівняння та зіставлення.
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11. Методи контролю
1. Поточний контроль – методи усного контролю – фронтальний контроль знань на
семінарських заняттях (відповіді за темами), виконання самостійної та індивідуальної роботи,
написання кредитних роботи за змістовними модулями.
2. Підсумковий контроль – залік, екзамен.
Контроль з навчальної діяльності студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою
результати якої оцінюються за 100-бальною шкалою.
Орієнтований перелік питань, які вивчаються як питання поточного та і семестрового
контролю
1. Поняття неолімпійський спорт, неолімпійський види спорту та їх особливості.
2. Місце і значення неолімпійських видів спорту в структуру Міжнародного спортивного руху.
3. Місце і значення неолімпійського спорту в Україні.
4. Класифікація неолімпійських видів спорту.
5. Інтеграція неолімпійського спорту в суспільні сфери діяльності.
6. Спортизація неолімпійського спорту.
7. Аспекти неолімпійського спорту.
8. Структура соціального інституту неолімпійського спорту на рівні державності.
9. Неолімпійський спорт як багатогранним суспільним явищем та його завдання соціальної
значущості (на біологічному,
педагогічному, психологічному, науково-методичному,
організаційному та матеріально-технічному рівнях)
10. Неолімпійський спорт як соціальна система суспільства та його функції.
11. Спектри та напрямки неолімпійського спорту.
12. Характеристика спільних та відмінних ознак неолімпійського спорту з олімпійським,
професійним та адаптивним спортом.
13. Характеристика взаємозв’язку компонентів неолімпійського спорту зі основними
напрямками спорту (олімпійським, пралімпійським, дефлімпійським, спортом для всіх).
14. Особливості розвитку неолімпійського спорту на рівні шкільного, студентського спорту та
спорту ветеранів.
15. Місце і значення неолімпійського спорту в структурі Міжнародного спортивного руху.
16. Вплив неолімпійського спорту на розвиток міжнародного спортивного руху.
17. Особливості на характерні риси інтелектуальних видів спорту.
18. Особливості на характерні риси прикладних та спортивно-технічних видів спорту.
19. Особливості на характерні риси екстремальних видів спорту.
20. Особливості на характерні риси силових неолімпійських видів спорту.
21. Особливості на характерні риси складнокоординаційних неолімпійських видів спорту.
22. Особливості на характерні риси водних неолімпійських видів спорту.
23. Особливості на характерні риси пляжних видів спорту.
24. Історичні передумови розвитку неолімпійського спорту.
25. Сучасні тенденції наукових досліджень з неолімпійського спорту в системі спортивної
науки України.
26. Правове законодавство функціонування та розвитку неолімпійських видів спорту в
Україні.
27. Ієрархія системи управління неолімпійського спорту на міжнародному рівні їх завдання.
28. Ієрархія системи управління неолімпійським спортом в Україна.
29. Структура та основні напрямки діяльності Міжнародних спортивних організацій щодо
неолімпійських видів спорту
30. Структура та функції Міжнародної конвенції «СпортАккорд». Спортивні заходи, що
проводяться за підтримкою та патронатом «СпортАккорд»
31. Правове регулювання неолімпійського спорту на міжнародному рівні.
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32. Правове регулювання неолімпійського спорту в Україні.
33. Організаційна структура та основні напрямки діяльності органів управління, що
забезпечують розвиток неолімпійський спорт в Україні.
34. Система спортивних заходів у неолімпійському спорті на міжнародному рівні.
35. Джерела зародження неолімпійських видів спорту.
36. Історичні передумови розвитку неолімпійського спорту в Україні.
37. Етапи історичного розвитку неолімпійського спорту в Україні та їх характеристика.
38. Проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту в світі та Україні.
39. Розвиток етноспорту і національних видів спорту.
40. Автономія Всесвітніх ігор різної спрямованості у міжнародному спортивному русі та
тенденції їх розвитку.
41. Пріоритети організації та проведення спортивних заходів з неолімпійського спорту.
42. Основні напрямки розвитку Всесвітніх ігор на міжнародній спортивній арені.
43. Відмінні та спільні риси з організації та проведення Всесвітніх ігор різної спрямованості з
Олімпійськими іграми.
44. Характеристика правил змагань з організації та проведення Всесвітніх ігор
45. Загальна характеристика програми змагань Всесвітніх ігор.
46. Основні положення Меморандум між МОК та МАВІ.
47. Характеристика та особливості Всесвітніх ігор (1981-2013 рр.)
48. Хронологія Всесвітніх Ігор І етапу розвитку (з 1981 року до 1989 року).
49. Хронологія Всесвітніх Ігор ІІ етапу розвитку (з 1993 року по теперішній час).
50. Співвідношення сил на міжнародній спортивній арені в рамках Всесвітніх ігор (19812013 рр.)
51. Участь українських спортсменів на Всесвітніх іграх (193-2017 рр.).
52. Класифікація та характеристика Всесвітніх ігор різної спрямованості.
53. Етапи розвитку Всесвітні Ігри та їх характеристика.
54. Основні спортивні заходи, що здійснюються під егідою СпортАккор.
55. Характеристика Всесвітніх ігор під егідою СпортАккорду.
56. Характеристика Всесвітніх ігор з інтелектуальних видів спорту.
57. Участь українських спортсменів на Всесвітніх іграх з інтелектуальних видів спорту.
58. Участь українських спортсменів на Всесвітніх іграх з єдиноборств.
59. Участь українських спортсменів на Всесвітніх іграх з єдиноборств.
60. Характеристика та особливості організації та проведення Всесвітніх ігор серед ветеранів.
61. Особливості та характеристика Всесвітніх ігор серед військовослужбовців.
62. Участь українських спортсменів на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців.
63. Особливості та характеристика Всесвітніх ігор серед поліцейських та пожежників (19852015 рр.).
64. Особливості на характеристика Всесвітніх ігор «Спорту для всіх» (2012-2016 рр.).
65. Характеристика Всесвітніх ігор з екстремальних видів спорту.
66. Характеристика Всесвітніх ігор кочівників.

Т1
5

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Зимовий семестр
Розподіл балів за змістовним модулем і темами, що вивчаються
Змістовий модуль №1
Т2
Т3
КР
Т4
Т5
Т6
5
20
20
5
5
20
50
50

КР
20

Загальна
кількість
балів
100
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Літній семестр
Розподіл балів за змістовним модулем і темами, що вивчаються
Змістовий модуль №1
Т7
Т8
Т9
Т10
КР
Т11
Т12
Т13
Т14
КР
5
5
10
5
5
5
5
5
10
5
30
30

Іспит

Загальна
кількість
балів

40

100

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно

для заліку

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

добре

зараховано

задовільно
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

12.2. Форми поточного контролю
Елементи контролю за змістовними модулями
Завдання

Мінім. к-сть
балів

Модуль 1. Зимовий семестр
Кількість балів за змістовий модуль І (max — 50)
Відповіді за темами дисциплін (за 3 теми)
9
Виконання індивідуального завдання (за 1 завдання)
6
Кредитна робота
5
Всього за змістовний модуль 1
20
Кількість балів за змістовий модуль 2 (max — 50)
Відповіді за темами дисциплін (за 3 теми)
9
Виконання самостійних робіт (за 2 роботи)
6
Модельна робота
5
Всього за змістовний модуль 2
20
Всього за Модуль 1
60
Модуль 2. Літній семестр
Кількість балів за змістовий модуль ІІІ (max — 30)
Відповіді за темами дисциплін (за 4 теми)
12
Виконання індивідуального завдання (за 1 завдання)
3
Кредитна робота
3
Всього за змістовний модуль 4
18
Відповіді за темами дисциплін (за 4 теми)
12
Виконання самостійних робіт (за 2 роботи)
3
Кредитна робота
3
Всього за змістовний модуль 5
18
Разом за модуль 2.
36
Підсумковий іспит
24
Всього
60

Макс. к-сть
балів
15
15
20
50
15
15
20
50
100
20
5
5
30
20
5
5
30
60
40
100
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Примітка: кількість балів за відповіді за одну тему від 0 до 5; виконання одною самостійної роботи
від 0 до 15 балів; виконання індивідуального завдання –від 0 до 15 балів, виконання модульної
роботи від 0 до 20 балів.
13. Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій, презентації лекційного матеріалу, пакет контрольних завдань,
екзаменаційні білети для підсумкового контролю, критерії оцінювання, відеофільми.
14. Рекомендована література
14.1 Базова
1.Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : [учебник для
вузов] Москва: Советский спорт, 2013. 517 с.
2. Гайл В.В. Краткая история физической культури и спорта: учебное электронное текстовое
издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2006. 72 с.
3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта Москва: Академия, 2001. 192 с.
4. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: [учебник для студентов
учреждений
5.Гуськов С. И., Платонов В. Н. Профессиональный спорт. Киев: Олимпийская литература, 2000.
392 с.
6. Долбишева Н.Г. Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор у міжнародному
спортивному русі: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2012. 248 с.
7. Долбишева Н.Г. Організаційні аспекти неолімпійського спорту: методичні рекомендації.
Дніпропетровськ: ДДІФКіС. 2015. 50 с.
8. Долбишева Н.Г. Шевляк І.М. (сумін. І.Т. Скрипченко). Всесвітні ігри у міжнародному
спортивному русі. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. 316 с.
9. Долбишева Н.Г. Хронологія Всесвітніх ігор: методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ООО
Ветта, 2012. 38 с.
10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі внесеними змінами) № 1724-IV від
17.11.2009. / Верховна Рада України. –Київ, 2009. 36 с.
11. Кыласов А. Этноспорт. Конец эпохи вырождения. Москва: территория будущего, 2013. 142
с.
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