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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Показники 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

на базі 

ПЗСО 

денна на базі 

ОКР 

«Молодший 

бакалавр»  

2 роки 

денна на базі 

ОКР 

«Молодший 

бакалавр» 

3 роки 

денна на 

базі 

ПЗСО 

денна на базі 

ОКР 

«Молодший 

бакалавр» 

2 роки 

денна на 

базі ОКР 

«Молодший 

бакалавр» 

3 роки 

Кількість кредитів 
ОПП (ОНП) 

  

Фізична культура 

і спорт Обов’язкова 
4 4 4 

Загальна кількість годин 

120 120 120 

Модулів 

2 2 2 

Професійна 

кваліфікація: 

тренер-викладач 

Рік підготовки 
Змістових модулів 

4 4 4 4 1 1 

Індивідуальне навчальне-дослідне 

завдання       не запланована 
(назва) 

Семестр 

8а  8б 2а 2б 2а  2б 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних 3 /3 

самостійної роботи студента – 4 /3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

18 

год 

8 

год 

18 

год 

10 

год 

18 

год 

10 

год 

Практичні 

18 

год 

8 

год 

18 

год 

8 

год 

18 

год 

8 

год 

Самостійна робота 

36 

год 

32 

год 

36 

год 

30 

год 

36 

год 

30 

год 

Вид контролю 

 Іспит  Іспит  Іспит 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: на 

базі ПЗСО ¾ на базі ОКР «Молодший бакалавр» 3/3,5 

 

 

2. Загальні відомості, мета і завдання дисципліни 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Олімпійський та 

професійний спорт» є вивчення історії і розвитку олімпійського руху, його 

ідеалів і принципів, місця в системі явищ, сучасного громадського життя, 

організаційно-правових і економічних основ олімпійського спорту, 

розуміння його гуманістичної та соціальної значущості, надання майбутнім 

спеціалістам необхідних знань, умінь і навичок в сфері олімпійського та 

професійного спорту для їх застосування в подальшій професійній 

діяльності.  
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Основними завданнями дисципліни є:  

- формування знань у галузі олімпійського та професійного спорту;  

- формування об’єктивних і різнобічних знань як учителя фізичної 

культури;  

- формування організаційних здібностей до проведення занять з 

олімпійського та професійного спорту;  

- вивчення міжнародного, олімпійського та професійного спорту на 

різних етапах розвитку;  

- знання основних положень і особливостей олімпійського та 

професійного спорту необхідним спеціалістам найрізноманітніших 

сфер діяльності, в найпершу чергу, майбутнім фахівцям з фізичного 

виховання;  

- навчити застосовувати одержані теоретичні знання для викладання 

фундаментальних положень щодо розвитку і функціонування 

олімпійського та професійного спорту. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалавра 

Вивчення  дисципліни Олімпійський і професійний спорт пов’язане та 

базується на знаннях «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика фізичного 

виховання «Теорія і методика викладання обраного виду спорту»,  «Загальна 

теорія підготовки спортсмена», «Адаптивний спорт». Передбачає можливість 

використання отриманих знань у процесі вивчення навчальної дисципліни  

вибіркового компоненту «Історія фізичної культури». 

Загальні компетентності:  

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій; 

- здатність бути критичним і самокритичним.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

- здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості; 

- здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури 

і спорту; 

- здатність до безперервного професійного розвитку. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

- здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, 

демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем; 

- засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний 

досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег; 

- аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, 
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олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та 

національному рівнях. 

 

Для виконання загальних вимог дисципліни необхідно засвоїти 

теоретичні відомості, оволодіти відповідними уміннями і навичками, скласти 

іспит. 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання на базі ПЗСО  

 
Вид навчальних 

занять або 

контролю 

Розподіл  

між учбовими тижнями 8 а;  семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практ. роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сам. робота 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Індивідуальні зан          

Консультації          

Модулі М1 

Контроль 

по модулю 
        К М1 

 

Вид навчальних 

занять або контролю 

Розподіл  

між учбовими тижнями 8 б;  семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекції 2  2  2  2  

Практ. роботи  2  2  2  2 

Сам. робота 4 4 4 4 4 4 4 4 

Індивідуальні зан         

Консультації         

Модулі М2 

Контроль 

по модулю 
       КМ2 

 

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший бакалавр» 2 роки та  

«Молодший бакалавр» 3 роки 

Вид навчальних 

занять або 

контролю 

Розподіл  

між учбовими тижнями 2 а семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практ. роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сам. робота 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Індивідуальні зан          

Консультації          

Модулі М1 
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Контроль 

по модулю 
        К М1 

Вид навчальних 

занять або 

контролю 

Розподіл  

між учбовими тижнями 2 б семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лекції 2  2  2  2  2 

Практ. роботи  2  2  2  2  

Сам. робота 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Індивідуальні зан          

Консультації          

Модулі М2 

Контроль 

по модулю 
        К М2 

 

4 Лекції 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ОСНОВИ ОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ  

Тема 1. Олімпійський спорт як наукова та навчальна дисципліна 

Предмет навчальної дисципліни “Олімпійський і професійний спорт”. 

Професійний спорт як складова сучасного спортивного руху. Специфічні 

функції дисципліни “Олімпійський і професійний спорт” як системи знань, а 

також сукупності предметів і явищ: описова, пояснювальна, прогностична, 

практична, методологічна і систематизуюча. Структурні елементи 

“Олімпійського і професійного спорту” як наукової і навчальної дисципліни. 

Завдання і зміст програмних вимог та структура предмету “Олімпійський і  

професійний спорт”. Основні терміни. Взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами.  

Література [1 - 4] 

Тема 2. Міжнародна олімпійська система: принципи, структура, 

діяльність  

Сучасний олімпізм і його основні принципи. Основні органи мок. 

Олімпійські конгреси. Міжнародні спортивні федерації. Національні 

олімпійські комітети та їх роль у зміцненні Міжнародного олімпійського 

руху. Учасники олімпійських ігор. Регіональні і континентальні ігри як 

складова частина міжнародного олімпійського руху. Характеристика 

Азіатських, Африканських і Панаамериканських і інших ігор. Олімпійська 

хартія, міжнародна олімпійська академія, Олімпійський музей. 

Література [1 -4 ] 

Тема 3. Президенти Міжнародного олімпійського комітету і їх роль у 

розвитку олімпійського руху 

Періодизація ігор Олімпіад. Характеристика діяльності президентів МОК: 

Деметріус Вікелас (1894-1896); П’єр де Кубертен (1896- 1925); Анрі де Байє-

Латур (1925-1942); Юханнес Зігфрід Едстрем (1942- 1952); Ейвері Брендедж 
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(1952-1972); Майкл Морріс Кілланін (1972-1980); Хуан Антоніо Самаранч 

(1980-2001); Жак Рогге (2001-…). 

Література [2- 7] 

Тема 4. Організація, проведення і програма олімпійських ігор. 

Місце проведення Ігор Олімпіад і Зимових Олімпійських ігор. Підготовка і 

проведення Олімпійських ігор. Взаємодія МОК, НОК, МСФ та ОКОІ як 

передумова успішного проведення Олімпійських ігор. Програми сучасних 

Ігор Олімпіад та Зимових Олімпійських ігор. Види спорту, що представлені в 

спортивних програмах Ігор Олімпіад і зимових Олімпійських ігор 

Література [1 – 4 ] Допоміжна [1 – 9 ] 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ І 

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ 

Тема 5. Аматорство в олімпійському спорті. 

Еволюція уявлення про спортсмена-аматора. Проблема аматорства в 

сучасному олімпійському спорті. «Відкриті» олімпійські ігри за вирішення 

проблеми, аматорства і професіоналізму в олімпійському спорті. Сучасні 

погляди на професіоналізацію олімпійських ігор. 

Література [3– 7]  

Тема 6.  Організаційно правові основи олімпійського спорту. 

Ліга як основна структурна одиниця професійного спорту. Статут 

професійної спортивної ліги. Організаційна структура професійного 

спортивного клубу (команди) Основи правового регулювання у 

професійному спорті. 

Правові основи професійного спорту в Європі. Трудові взаємовідносини у 

професійному спорті. Система заходів обмеження прав спортсменів. 

Асоціації спортсменів професійних ліг 

Література [2 – 10 ]   

Тема 7. Економічні основи олімпійського спорту. 

Економічна діяльність МОК. Міжнародні рекламно-спонсорські програми 

«ТОП».  

Джерела прибутків МОК і проблема їх розподілу серед організацій, що 

мають безпосереднє відношення до олімпійського спорту. Спонсорство, 

ліцензування, реклама і маркетинг та їх значення у фінансуванні 

олімпійського спорту. Економічні програми організації і проведення 

Олімпійських ігор. 

Література [1 – 10 ] Допоміжна [1 – 9 ] 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ ЯК СОЦІАЛЬНЕ 

ЯВИЩЕ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПОРТУ 

Тема 8. Історія розвитку професійного спорту 

Ознаки професіоналізму у спорті Стародавньої Греції. Передумови 

виникнення професійного спорту в новітній час. Роль засобів інформації у 
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формуванні та розвитку професійного спорту. 

Література [1– 9]. 

Тема 9. Формування та розвиток професійного спорту на 

Північноамериканському континенті 

Особливості виникнення і розвитку професійного баскетболу в США. 

Особливості виникнення і розвитку професійного хокею в США. 

Особливості виникнення і розвитку професійного американського футболу в 

США. 

Література [5– 8 ] Допоміжна [5 – 11 ]. 

Тема 10. Формування та розвиток професійного спорту на 

Європейському континенті 

Формування та розвиток боксу на Європейському континенті. Формування та 

розвиток футболу в провідних країнах Європи. Формування та розвиток 

велоспорту на Європейському континенті. 

Література [5– 8 ] Допоміжна [1 – 11 ]. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА 

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

Тема 11. Організація професійних ліг 

Організаційна структура професійних ліг. Організаційна структура 

професійного спортивного клубу (команди). 

Література [6– 8 ] Допоміжна [1 – 5 ]. 

Тема 12. Основи правового регулювання відносин у професійному спорті 

Правові основи професійного спорту в Європі. Трудові взаємовідносини в 

професійному спорті.  

Література [3– 8 ] Допоміжна [6 – 10 ]. 

Тема 13. Економічні засади професійного спорту 

Специфіка бізнесу у професійному спорті. Джерела прибутків професійного 

спорту. Статті видатків у професійному спорті.  

Література [4– 8 ] Допоміжна [6 – 8 ]. 

Тема 14. Участь українських спортсменів на міжнародній арені 

Виступ українських спортсменів на Олімпійських іграх з 1992 року по 

теперішній час. Діяльність НОК України та федерацій з видів спорту при 

підготовці та участі спортсменів в змаганнях вищого ґатунку. 

Література [1– 8 ] Допоміжна [6, 7]. 

 

5. Практичні роботи 

 

Практична робота 1. Олімпійський спорт як наукова та навчальна дисципліна  

Задачі та зміст роботи: 

1. Визначте предмет навчальної дисципліни «Олімпійський і професійний 

спорт». 
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2. Назвіть специфічні функції дисципліни «Олімпійський і професійний 

спорт» 

3. Перелічите структурні елементи «Олімпійського і професійного 

спорту» як наукової і навчальної дисципліни.  

4. Дайте характеристику загальним функціям спорту. 

5. Назвіть завдання і зміст програмних вимог та структура предмету 

«Олімпійський і  професійний спорт».  

Практична робота 2. Міжнародна олімпійська система: принципи, структура, 

діяльність 

Задачі та зміст роботи: 

1. Назвіть принципи олімпійського спорту. 

2. Перелічите структурні органи МОК. 

3. Значення олімпійських конгресів.   

4.Міжнародні спортивні федерації: структура, завдання, роль 

5. Національний олімпійський комітет: вимоги, склад, місія та роль. 

6. Характеристика Азіатських, Африканських і Панаамериканських і інших 

ігор. 

7. Основні положення Олімпійської хартії. 

 

Практична робота 3. Президенти Міжнародного олімпійського комітету і їх 

роль у розвитку олімпійського руху  

Задачі та зміст роботи: 

1. Характеристика періодизації ігор Олімпіад.  

2. Надайте характеристику діяльності президентів МОК: Деметріус Вікелас 

(1894-1896); П’єр де Кубертен (1896- 1925); Анрі де Байє-Латур (1925-1942); 

Юханнес Зігфрід Едстрем (1942- 1952); Ейвері Брендедж (1952-1972); Майкл 

Морріс Кілланін (1972-1980); Хуан Антоніо Самаранч (1980-2001); Жак 

Рогге (2001-…). 

Практична робота 4. Організація, проведення і програма олімпійських ігор 

Задачі та зміст роботи: 

1. Перелічите основні положення щодо проведення Ігор Олімпіад.  

2. Особливості підготовки і проведення Олімпійських ігор. 

3. Дайте характеристику взаємодії МОК, НОК, МСФ та ОКОІ. 

4. . Перерахуйте види спорту, які можуть бути включені в спортивну 

програму Ігор Олімпіади.  

5 Перелічите фактори що впливають на формування програми Олімпійських 

ігор  

Практична робота 5. Аматорство в олімпійському спорті 

Задачі та зміст роботи: 

1. Історичний розвиток аматорства в спорті. 

2. Назвіть проблеми аматорства в сучасному олімпійському спорті.  

3. Охарактеризуйте тенденції на професіоналізацію олімпійських ігор. 
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4. Назвіть проблеми професіоналізму в олімпійському спорті. 

Практична робота 6. Організаційно правові основи олімпійського спорту 

Задачі та зміст роботи: 

1. Надайте інфраструктуру професійної спортивної ліги  

2. Дайте характеристику статуту професійної спортивної ліги. 

3. Назвіть організаційну структура професійного спортивного клубу 

(команди)  

4. Надайте приклад  організаційної структури управління бейсбольною 

командою. 

5. Охарактеризуйте правові основи професійного спорту в Європі. 

6. Охарактеризуйте систему заходів обмеження прав спортсменів. 

7. Перелічите асоціації спортсменів професійних ліг. 

Практична робота 7. Економічні основи олімпійського спорту 

Задачі та зміст роботи: 

1. Характеристика історичного розвитку економічної діяльності МОК.  

2. Чому співпраця зі спонсорами є вигідною для учасників олімпійського 

руху? 

3. Назвіть джерела прибутків МОК. 

4. Перелічити ряди ліцензування в межах олімпійського руху. 

 

 

Практична робота 8. Історія розвитку професійного спорту 

Задачі та зміст роботи: 

1.Перелічите ознаки становлення професіоналізму у Стародавньої Греції 

2.Умови виникнення професійного спорту в новітній час. 

3. Дайте характеристику особливостям розвитку і функціонування 

професійного спорту в США. 

4. Дайте характеристику особливостям розвитку і функціонування 

професійного спорту в Європі.  

5.Назвіть значення засобів інформації у розвитку професійного спорту. 

Практична робота 9. Формування та розвиток професійного спорту на 

Північноамериканському континенті 

Задачі та зміст роботи: 

1. Дайте характеристику особливостям розвитку професійного баскетболу в 

США. 

2. Дайте характеристику особливостям розвитку професійного хокею в США 

3. Характеристика особливостям виникнення  професійного американського 

футболу в США. 

Практична робота 10. Формування та розвиток професійного спорту на 

Європейському континенті. 

Задачі та зміст роботи: 

1. Характеристика розвитку боксу в Європі. 

2. Характеристика розвитку футболу провідних країнах Європи. 

3.Формування велоспорту на Європейському континенті 
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Практична робота 11 Організація професійних ліг 

Задачі та зміст роботи: 

1. Надайте інфраструктуру ліг у професійному спорті 

2.Назвіть оснований документ, що регламентує діяльність ліги та його 

характеристика.  

3. Назвіть оснований документ, що регламентує діяльність професійного 

спортивного клубу та його характеристика. 

Практична робота 12. Основи правового регулювання відносин у 

професійному спорті 

Задачі та зміст роботи: 

1. Історія розвитку правових основ професійного спорту в Європі. 

2. Назвіть вимоги клубів щодо укладення контракту з тренерами. 

3. Назвіть вимоги клубів щодо укладення контракту з ігроками. 

4. Надайте характеристику індивідуального контракту гравцем. 

5. Визначення системи «драфт». 

Практична робота 13. Економічні засади професійного спорту  

Задачі та зміст роботи: 

1. Перелічити специфічні компоненти спортивного бізнесу. 

2. Назвіть джерела прибутків у спорті. 

3. Якими чинниками обумовлюється відвідуваність змагань. 

4. Визначення поняття «маркетінг». 

5. Перелічить статті видатків у професійному спорті. 

Практична робота 14. Участь українських спортсменів на міжнародній арені 

Задачі та зміст роботи: 

1. Назвіть приклади успіхів вітчизняних атлетів на Олімпійських іграх. 

2. Перелічити членів МОК України. 

3. Надайте характеристику історію олімпійського руху в Україні. 

4. Назвіть основні завдання НОК України. 

 

 

7. Контрольні заходи 

 

Першою складовою у 8а та 8б семестрі є проведення дидактичного 

тестування.  

Тестування протягом 8а та 8б семестру (8 разів)   проводиться 8 разів 

максимальна сума 40 балів (див. табл. 1). Тестування розраховане на 10 – 15 

хв.  Із дванадцяти тестів відповіді на 11 – 12 (90 – 100 %) питань оцінюється 

5 балами, 9 – 10  (80 – 90 %) – 4 балами, 7 – 8 (60 – 70 %) – 3 балами, 5 – 6  

(50 – 60 %)  – 2 балами,  0 – 5 (0 – 50 %) – 0 балами. 
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Таблиця 1   

Контрольні заходи і максимальна оцінка за модуль 
М

о
д

у
л

ь
, 
№

  
з/

п
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м

іс
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в
и

й
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л
ь
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и

д
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ч
н

е 
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у
в
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н
я
 

С
п

ів
б
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ід

а 

В
сь

о
го

 

1 

 

Змістовний модуль 1. Історичні та організаційні основи олімпійського 

спорту  
20 40 60 

1.1 
Олімпійський спорт як наукова та навчальна дисципліна 5 

 
10 

 

1.2 Міжнародна олімпійська система: принципи, структура, діяльність  5 10 

1.3 
Президенти Міжнародного олімпійського комітету і їх роль у розвитку 

олімпійського руху 

5 10 

1.4 Організація, проведення і програма олімпійських ігор. 5 10 

Змістовний модуль 2. Соціально-політичні, правові і економічні основи 

олімпійського спорту 
20 20 45 

2.1 Аматорство в олімпійському спорті. 5 
10 

 

2.2 Організаційно правові основи олімпійського спорту. 5 

2.3 Економічні основи олімпійського спорту.  5/5 10 

 Всього  40 60 100 

2 

 

Змістовний модуль 3. Професійний спорт як соціальне явище. Історія 

розвитку та становлення професійного спорту 
15 30 40 

3.1 Історія розвитку професійного спорту 5 10  

3.2 
Формування та розвиток професійного спорту на 

Північноамериканському континенті 
5 10 

 

3.3 
Формування та розвиток професійного спорту на Європейському 

континенті 
5 10 

Змістовний модуль 4. Організаційно-правові та економічні засади 

професійного спорту 
25 30 60 

4.1 
Організація професійних ліг  

5 
 

10 

 

 

4.2 Основи правового регулювання відносин у професійному спорті 5 

4.3 Економічні засади професійного спорту 5 10 

4.4 Участь українських спортсменів на міжнародній арені 5/5 10 

 Всього 40 60 100 

 

Другою складовою є співбесіда за кожним модулем. Результати 

співбесіди оцінюються максимальною кількістю 10 балів. Передбачається 6 

виступів у 8а та у 8б семестрі і може складати максимальну суму 60 балів. У 

процесі виступів студентів можуть бути доповнення, які оцінюються від 1 до 

3 балів. Результати співбесіди оцінюються максимальною кількістю 10 балів. 

При цьому враховується: 

• глибина та повнота відповіді; 

• усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу; 

• вміння самостійно використовувати теорію в практичних ситуаціях; 

• логіка викладу матеріалу, включаючи висновки та узагальнення; 

• розуміння змісту понятійного апарату; 

• знання матеріалу, літератури, періодичних видань. 
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10 - 9 балів виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, 

включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь 

повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними 

доказами, узагальненнями та висновками. 

8 - 7 бали виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, 

включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь 

повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, 

узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у 

визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках). 

6 - 5 бали виставляються тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал 

поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки 

обґрунтовані, але мають неточності. 

Студент у 8а семестрі складає контрольну точку Модуль 1 з курсу  

(М1)= (Дтест+Спб) 

де Дтест – дидактичне тестування; 

Спб – співбесіда. 

(М1) – підсумковий бал за перший модуль; 

Студент повинен набрати з 1 модуля мінімальну суму 30 балів. 

Студент у 8 б семестрі складає іспит з дисципліни в екзаменаційну 

сесію, до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених 

змісту курсу мінімальну суму 55 балів. 

Оцінювання кожного модулю виконується за стобальною системою з 

урахуванням вагового коефіцієнту за формулою: 

(М1)= (Дтест+Спб)0,5 

(М2)=  (Дтест+Спб)0,5 

Загальний бал за засвоєння дисципліни, що підлягає внесенню в 

заліково-екзаменаційну відомість, розраховується наступним чином: 

R = 0,2(М1) + 0,3(М2) + 0,5 (І) 

де (М1) – підсумковий бал за перший модуль; 

(М2) – підсумковий бал за другий модуль; 

(І) – підсумковий бал за іспит. 

Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (табл. 2).  

 

Таблиця 2 Система оцінки знань «Фізична культура і спорт » 

Рейтинг студента 

за 100-бальною шкалою 

Оцінка  

за національною шкалою 

Оцінка  

за шкалою EСTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 
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30-54 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

1-29 балів 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 

 

Самостійна робота 

 

Під час самостійної роботи студенти вивчають як матеріал аудиторних 

занять курсу, так і питання винесенні на самостійне вивчення. Самостійна 

робота планується на кожну годину аудиторного часу і на питання винесенні 

на самостійне вивчення. Розподіл часу самостійної роботи виконується 

згідно плану навчального процесу та робочого плану дисципліни. Під час 

самостійної роботи студенти звертаються до літератури теоретичного курсу 

та допоміжної методичної літератури в разі необхідності. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких видів: 

 - підготовка до аудиторних практичних занять. 

вивчити лекцій матеріал та підготуватися до написання тестових завдань. 

 - виконання домашніх завдань впродовж семестру. 

 

№ Назва теми Години 

1 Теорія виникнення спорту в суспільстві 2 

2 Припинення Олімпійських ігор в Стародавній Греції 2 

3 Міжнародний олімпійський комітет і основи його діяльності 2 

4 Місце проведення Олімпійських ігор 4 

5 Економічні програми організації і проведення Олімпійських ігор 2 

6 Виступ вінницьких спортсменів на Олімпійських іграх 2 

7 Роль засобів масової інформації у формуванні та розвитку 

професійного спорту 

2 

8 Трудові взаємовідносини у професійному спорті 2 

9 Джерела прибутків у професійному спорті 2 

10 Олімпійський спорт в системі суспільних вартостей 4 

11 Динаміка програм Олімпійських ігор Стародавньої Греції 2 

12 Відновлення ідей Олімпізму в ХV- ХVІІІ ст. 2 

13 Напрями та результати роботи Конгресу 1894 р. Створення МОК. 4 

14 Провідні принципи олімпійського спорту 2 

15 Олімпійська хартія – основний правовий документ олімпійського 

спорту 

2 

16 Типові структури та зміст діяльності ОКОІ 2 

17 Діяльність МОК у 1980-2021рр. 4 

18 Боротьба з апартеїдом в спорт 2 

19 Боротьба із застосуванням допінгу в спорті 2 

20 Економічна діяльність Міжнародного олімпійського комітету 4 
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21 Загальні соціальні функції професійного спорту 2 

22 Ознаки професіоналізму у спорті Стародавньої Греції 2 

23 Формування та розвиток американського футболу на 

ПівнічноАмериканському континенті 

4 

24 Формування та розвиток боксу на Європейському континент 2 

25 Асоціація спортсменів професійних ліг 4 

26 Основи правового регулювання у професійному спорті 4 

 Усього годин 68 

9. Рекомендована література 

Основна:  

1. Бріскін Ю. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі : 

[монографія] / Юрій Бріскін. – Львів : Край, 2006. – 346 с. – ISBN 966-547-

206-2.  

2. Олимпийский спорт : в 2 т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка 

[и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. л-ра, 2009. – Т. 1. – 

736 с. – ISBN 978-966-8708-15-2.  

3. Олимпийский спорт : в 2 т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка 
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