
 

Анотація навчальної дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ  СУЧАСНОГО СПОРТУ» 

 

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Організаційні засади 

сучасного спорту» є: сформувати у студентів систему знань та основні 

спрямування в галузі спорту, його організаційному, науково-педагогічному, 

психологічному, медико-біологічному, соціально-правовому, кадровому та 

матеріально-технічному забезпеченні.  

Навчальна дисципліна «Організаційні засади сучасного спорту» 

взаємопов’язана з такими  навчальними дисциплінами: «Міжнародний 

олімпійський і спортивний рух», «Система підготовки спортсменів в 

олімпійському спорті», «Управління проєктами у спорті», «Метрологічний 

контроль у фізичній культурі і спорті». 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

навчальної дисципліни 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

функціонують на факультеті фізичної культури зі спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт освітнього ступеня «Магістр» передбачено вивчення 

навчальної дисципліни «Організаційні засади сучасного спорту». Нижче 

наведені перелік компетентностей (загальних, фахових) з дев’яти освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти. 

- Загальні компетентності:  

- Здатність мотивувати людей до досягнення спільної мети. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами із інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

- Здатність працювати в міжнародному контексті. 

- Фахові компетентності:  

-  Здатність аналізувати актуальні проблеми у сфері фізичної культури і 

спорту. 



- здатність до розуміння наукових теорій та концепцій, використання 

сучасних методів та технологій, необхідних для вирішення визначених завдань 

у сфері фізичної культури і спорту; 

- здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного 

вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і 

спорту; 

- здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту; 

- здатність визначати суперечності та прогалини у наявній системі знань з 

функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту; 

- здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності та 

комерціалізувати результати наукової діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту. 

3. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування. 

 

- Упорядковувати нормативні документи, методичні та інформаційні 

матеріали для здійснення професійної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту. 

- Дискутувати з проблематики сфери фізичної культури і спорту, 

аргументувати власну точку зору з використанням сучасних наукових 

досягнень. 

- Уміти аналізувати та структурувати проблеми функціонування та 

розвитку суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, готувати проєкти 

управлінських рішень та визначати умови їх реалізації. 

- Уміти планувати і проводити наукове дослідження з актуальної проблеми 

фізичної культури і спорту, готувати результати наукової роботи до 

оприлюднення. 

- Застосовувати для пояснення практичних ситуацій та вирішення 

конкретних практичних завдань у сфері фізичної культури і спорту сучасний 

понятійний апарат, наукові концепції, теорії та технології. 



- Розробляти (самостійно або у складі групи) та організовувати реалізацію 

проєктів, спрямованих на розв’язання проблем інноваційного та 

підприємницького характеру у сфері фізичної культури і спорту. 

4. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Змістовий модуль 1.  Розділ 1. Організаційна структура сучасного спорту. 
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Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

 - кількість кредитів ЄКТС – 4; 

- кількість годин – 120; 

 - кількість аудиторних годин – 20 годин лекції; 

                                                          20 годин практичних занять; 

 

5. Форма семестрового контролю – залік.  

Тема 1. Вступ до дисципліни «Організаційні засади сучасного спорту» 

Тема 2. Структура міжнародного спортивного руху 

Тема 3. Організаційна структура олімпійського спорту 

Тема 4. Організаційна структура професійного спорту 

Тема 5.  Організаційні основи спорту в Україні 

 підготовки спортсменів 

Змістовий модуль 1. Розділ 2. Організаційно-методичне забезпечення 

підготовки спортсменів 

Тема 6. Актуальні проблеми підготовки спортсменів у сучасному спорті 

Тема 7. Основні положення в системі підготовки спортсменів 

Тема 8. Організаційно-методичне забезпечення спорту 

Тема 9.  Науковий компонент у системі управління спортом 

Тема 10.  Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів 

Тема 11. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів 

Тема 12. Медико-біологічне забезпечення у системі підготовки 

спортсменів 

Тема 13. Інформаційне забезпечення у системі підготовки спортсменів 

Тема 14.  Кадрове забезпечення галузі «фізична культура і спорт 

Тема 15.  Матеріально-технічне та фінансове забезпечення сучасного 

спорту 

Тема 16.  Соціально-правовий статус спортсменів 



 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують викладання дисципліни: 

Козак Євген Павлович кандидат педагогічних наук, доцент. 
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