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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
формування у студентів навчально-методичної бази, необхідної для оволодіння 

студентами науковими основами теорії соціального управління фізкультурно-

спортивними організаціями України в умовах ринкової економіки, вдосконалення 

господарського механізму діяльності фізкультурних і спортивних організацій, 

прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, найбільш раціональне 

використання всіх ресурсів галузі - фінансових, матеріальних, трудових. 

2. Мета навчальної дисципліни Навчити студентів користуватися чинними 

нормативно-правовими актами вищих органів влади України, Міністерства освіти і 

науки України у сфері фізкультурної освіти, що регулюють впровадження  державних 

стандартів освіти. Познайомити студентів з інформацією з фізкультури та професійної 

діяльності у сфері фізичного виховання. 

3. Завдання: 
- забезпечення цілісного уявлення про галузеву систему управління, про 

принципи, закономірності і технології управління в організації інформації галузі ФКіС 

в сучасних ринкових умовах;  

- формування первинних управлінських понять, необхідних для ефективного 

вивчення інших гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; власного 

управлінського світогляду та управлінської культури, здатності приймати правильні, 

ефективні управлінські рішення у своїй професійній діяльності; навичок і вмінь 

узагальнення і використання інформації про досягнення в області галузевого 

управління; здатності орієнтуватися в сучасній системі органів управління ФКіС в 

Україні;  

- оволодіння знаннями про сучасні методи управління та технології 

управлінської праці в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості; 

технологією підготовки і прийняття управлінських рішень, а також організації їх 

виконання.  

- вивчення управлінських та економічних відносин і законів, що складаються в 

галузі ФКіС.  

- вивчення сучасного досвіду управлінської діяльності фізкультурно-спортивних 

організацій, що функціонують в умовах ринкової економіки;  

- освоєння більш повного спектру управлінських проблем фізичної культури і 

спорту з використанням сучасної організаційно-управлінської інформації різного 

рівня, тощо; 

- висвітлити теоретичні основи управління сферою фізичного виховання і спорту 

в Україні, її нормативно-правове та кадрове забезпечення; 

- розкрити побудову та діяльність фізкультурно-спортивної організації як 

відкритої системи; 

- ознайомити з типологією організаційно-управлінської діяльності; 

- розкрити принципи, функції та методи управління, теоретично-методичні 

основи управління персоналом спортивної організації. 

4. Пререквізити. Базові знання з фізичного виховання: теорію і методику 

фізичної культури, теорію і методику фізичного виховання. 

5. Результати навчання 

Знання: 

ПРЗ 3. Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної 

культури. 

- діяльність державних і громадських органів управління у сфері ФКіС і 

первинних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;  



- умови формування особистості, її свободи, права і свободи людини і 

громадянина, вміти їх реалізовувати у різних сферах життєдіяльності;  

ПРЗ 6. Знає основні теоретичні положення в галузі фізичної культури 

- організацію фізкультурно-масових і спортивних заходів; 

ПРЗ 7. Знає вимоги до оформлення документації та основні закономірності 

побудови документів для здійснення навчального процесу в галузі фізичної культури 

та спорту. 

- планування і прогнозування розвитком ФКіС на місцевому, регіональному та 

обласному рівнях;  

ПРЗ 8. Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної 

допомоги; володіє основними методами захисту персоналу та населення від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих 

- основи  правової системи та законодавства, організації судових та інших 

правозастосовних і правоохоронних органів, правові та морально-етичні норми у сфері 

професійної діяльності;  

Уміння: 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі програми, 

навчально-тематичні плани) на основі освітнього стандарту та зразкових програм з 

урахуванням виду освітньої установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

- розробляти програми нововведень і складати план заходів щодо реалізації цих 

програм;  

- професійно вести управлінську, маркетингову, комерційну, рекламну та 

патентно-ліцензійну роботу в різних підрозділах підприємств (об'єднань), асоціаціях, 

спільних підприємствах  

ПРУ 10. Уміє практично використовувати документи державних і громадських 

органів управління у сфері фізичної культури.  

- працювати з фінансово-господарською документацією;  

- приймати управлінські рішення;  

- розробляти і обґрунтовувати варіанти ефективних господарських рішень;  

- проводити аналітичну, дослідницьку роботу з оцінки соціально-економічної 

обстановки і конкретних форм управління;  

ПРУ 11. Здатний здійснювати організацію діяльності населення з використанням 

різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації. 

Комунікація: 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при роботі з 

колективом займаються і кожним індивідуумом.  

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, 

інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну культуру як 

частини загальної культури і факторі забезпечення здоров'я.  

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну 

стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми 

батьками.  



ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).  

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 
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Денна 
3 5 3 90 3 13  26  51  залік 

Денна 

скорочена 
1 1 3 90 3 13  26  51  залік 

Заочна  
3 5 3 90 3 8  2  80  залік 

 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади управління 

фізичної культури та спорту 
Тема 1. Вступ в 

управління фізичної 

культури і спорту 

2 2 
    

2 2 
    

Тема 2. Типологія 

фізкультурних і 

спортивних 

організацій 

12 
 

4 
  

8 12 
    

12 

Тема 3. Цілі і функції 

спортивного 

управління 

7     7 7     7 

Тема 4. Державні та 

недержавні органи 

управління фізичною 

культурою і спортом 

8 2 6    8 2    6 



Разом за змістовим  

модулем 1 
29 4 10 

  
15 29 4 

   
25 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Організація управління фізичною 

культурою і спортом 
Тема 5. Програмно-

нормативні засади 

розвитку галузі 

фізичної культури 

13 2 4   7 13 2 1   10 

Тема 6. Система 

кадрового 

забезпечення галузі 

7     7 7     7 

Тема 7. Організація 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах 

6 2 4    6  1   5 

Разом за змістовим  

модулем 2 
26 4 8   14 26 2 2   22 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 3. Форми і засоби управління у фізичній 

культурі і спорті 
Тема 8. Міжнародний 

спортивний рух 
13 2 4 

  
7 11 2 

   
9 

Тема 9. Державні 

програми розвитку 

фізичної культури і 

спорту в Україні 

9 2    7 11     11 

Тема 10. Входження 

України в 

європейський освітній 

простір 

13 1 4   8 13     13 

Разом за змістовим  

модулем 3 
35 5 8 

  
22 35 2 

   
33 

Усього годин  90 13 26 
  

51 90 8 2 
  

80 

 

6.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

1 Сутність і принципи спортивного управління 

2 Первинні організації фізкультурно-спортивної спрямованості 

3 Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку 

фізкультурно-спортивного руху в Україні 

4 Функції Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 

5 Фізкультурно-спортивний рух в Україні 

6 Професійна діяльність в галузі фізичної культури 

 

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

  

Назва теми 

1   

2   



6.2.3. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 Типологія фізкультурних і спортивних організацій 

2 Цілі і функції спортивного управління 

3 Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури 

4 Система кадрового забезпечення галузі 

5  Міжнародний спортивний рух 

6 Національна спортивна федерація 

7 Входження України в європейський освітній простір 

 

7. Система контролю та оцінювання 

 

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений залік. 

Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи 

(наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі та ін.), 

реферати, есе, студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                             

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах 

контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту чи заліку). 

1) Кількість балів за кожен навчальний елемент (НЕ) виводиться із суми 

поточних видів контролю, які мають бути відображені у змістово-діяльнісній 

структурі. 

2) Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за НЕ даного модуля. 

Питома вага модуля визначається його складністю – це компетенція викладача. 

3) Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої шкали 

оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Оцінка "відмінно" виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь. 

Виявлено знання змісту предмета, уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні 

положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, якісно сформовані 

практичні навички, досягнення навчальної мети, висловлено власні судження і 

особисте ставлення до проблеми. Відповідь відзначається системністю, послідовністю, 

логічністю викладу думок і творчим вирішенням соціально-педагогічних ситуацій. 

Оцінка "добре" виставляється за повну, аргументовану відповідь. Допущено 

незначні неточності у розкритті змісту предмета, виявлено здатність аналізувати 

пропонуються схеми; або всі завдання виконані, але не повна відповідь, спірна 

аргументація, виявлена здатність аналізувати, достатній рівень оцінювання й аналізу 

соціально-педагогічної ситуації. 

Оцінка "задовільно" виставляється за повну, аргументовану відповідь на два 

питання, а решта – відповіді поверхневі, пропонуються зразки вирішення соціально-

педагогічних ситуацій, практичних завдань; або неповна, недостатньо аргументована 

відповідь на всі питання, відсутня здатність аналізувати. Схеми відповіді не 

пропонується. 

Оцінка "незадовільно" виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на 

одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, не наводяться приклади, відсутня 



здатність аналізувати; або дається повна, аргументована відповідь, здатність 

аналізувати, пропонована схема відповіді, але лише на одне завдання. 

Якщо студент набрав менше 35 балів за весь курс, він не допускається до 

складання іспиту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

60-69 D 
задовільно 

50-59 Е 

35-49 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна 

к-ть 

балів 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№2 

Змістовий модуль 

№3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 5 5 9 8 8 

Модуль контроль – 10 балів Модуль контроль – 10 балів 40 100 

Разом – 25 бал Разом – 35 балів 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
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8.1. Базова (основна) 

1. «Фізична культура студента. / За редакцією В. И. Ильинич .- М.: Гардаріки, 

2003 р.  

2. Бальсевіч В.К. Перспективи розвитку загальної теорії і технологій спортивної 

підготовки і фізичного виховання (методологічний аспект) // Теор. і 
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культура: виховання, освіту, тренування. М., 1995, с. 27-35. 

4. Лубишева Л.І. Концепція фізкультурного виховання: методологія розвитку та 
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8.2. Допоміжна 

1. Варенніков Ю.Т. Методи і засоби управління фізичною підготовкою студентів 

ВНЗ: Автореф. канд. дис. М., 1995 .- 24 с.  

2. Віленський М.Я., Карповський Г.К. Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів 

до фізичного виховання та шляхи його спрямованого формування // Теор. і 

практ. фіз. культ. 1984, № 1, 39-42. 

3. Гусалов А. Х. «Фізкультурно-оздоровча група», 1997 р. 

4. Дембо А. Р. «Лікарський контроль у спорті», 1998 р. 
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5. Єрофєєва Т.М. Фізична культура в навчальному процесі ВНЗ // Фізична 

культура: виховання, освіту, тренування. М., 1995, с. 27-35.  

9. Інформаційні ресурси 

http://www.chnu.cv.ua 
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