
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СОЦІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія фізичної 

культури і спорту» є формування знань студентів про соціальні відносини, 

які включають механізми взаємодії в сфері фізичної культури і спорту, їх 

роль і місце в житті людини. «Соціологія фізичної культури і спорту» – 

складова частина соціологічної науки і базується на методології загальної 

соціології. Суть її полягає в тому, що соціальне життя, до якого відноситься 

фізична культура і спорт – результат спільної діяльності і взаємодії людей. 

Дисципліна «Соціологія фізичної культури і спорту » взаємопов'язана з 

такими навчальними дисциплінами: «Філософія», «Історія фізичної 

культури»,  «Теорія і методика фізичного виховання». 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної 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 під час 

вивчення навчальної дисципліни формуються наступні компетентності: 

- інтегральні компетентність: здатність розвязувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і 

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

відповідних наук, і характеризується комплексністю і невизначеністю умов; 

- загальні компетенції: навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність до командної роботи; здатнісь 

удосконалювати і розвивати свій ітелектуальний і загально – культурний 

рівень; 

 - фахові компетенції: розуміння структури, змісту, характеру і 

специфіки майбутньої професійної діяльності; використивувати різні методи 

і прийоми навчання, виховання та соціалізації особистосі;здійснювати 



пошуково – дослідницьку діяльність у галузі фізичної культури та спорту. 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Змістовий модуль 1: Теоретико-методологічні та праксеологічні засади 

курсу „Соціології фізичної культури і спорту”. 

Тема 1. Основні поняття і категорії соціології. Суспільство як 

специфічний обєкт пізнання. 

Тема 2. Соціологія фізичної культури і спорту як наука, її місце в 

системі наук.  

Тема 3. Соціологічна концепція фізичної культури і спорту. 

Тема 4. Соціологічні проблеми фізичної культури. 

Тема 5. Соціологічні проблеми спортивної діяльності. 

Тема 6. Методологія організації КСД у сфері фізичної культури. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

- кількість кредитів ЄКТС – 4; 

- кількість годин – 120; 

- кількість аудиторних годин – 48, 24 години лекцій, 24 годин 

практичних занять; 

- кількість годин самостійної роботи – 72 години. 

5. Форма семестрового контролю – залік.  

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують викладання дисципліни: 

Найчук Антон Віталійович – кандидат філософських наук, доцент. 
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