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2. Пояснювальна записка 
 

Дисципліна Олімпійський та професійний спорт є однією із фахових 

дисциплін і займає провідне місце у підготовці фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр» за спеціальністю 017 «Фізична культура  спорт». Навчальна 

дисципліна Олімпійський та професійний спорт містить загальну концепцію 

стану і розвитку міжнародного олімпійського руху та професійного спорту. 

Пререквізити – «Вступ до спеціальності»; «Практика за профілем 

майбутньої професії»; «Адаптивний спорт»; «Історія фізичної культури». 

Кореквізити – «Теорія і методика з обраного виду спорту (за видами 

спорту)»; «Практика за профілем майбутньої професії».. 

Відповідно до Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та 

освітньої програми дисципліна має забезпечити: 

Програмні компетентності: 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 проводити тренування та 

супроводження участі спортсменів у змаганнях; здатність до розуміння 

ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту. 

Програмні результати навчання: Здійснювати заходи з підготовки 

спортсменів, організації й проведення спортивних змагань. Аналізувати 

процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху 

та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях. 

Мета дисципліни: формування професійних знань, вмінь та навичок 

студентам, щодо змісту та структури олімпійського і професійного спорту, 

що мають забезпечити теоретичну та практичну підготовку бакалаврів 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

Предмет дисципліни: знання його різних складових як 

багатофункціонального суспільного явища, системи змагань і пов'язаної з 

нею системи підготовки до Олімпійських ігор та відповідальних змагань. 

Завдання дисципліни:  
1. Сформувати системні знання у олімпійському та професійному 

спорті. 

2. Забезпечити теоретико-методичну підготовку, необхідну в роботі з 

спортсменами високої кваліфікації. 

3. Надати знання про міжнародну олімпійську систему, її структуру і 

основоположні принципи функціонування. 

4. Навчити методикам розбудови тренувального процесу. 

5. Надати відомості про позатренувальні і позазмагальні фактори в 

системі підготовки і змагальної діяльності спортсменів. 

Результати навчання. В результаті засвоєння дисципліни студенти 

повинні:  

уміти: визначити історичне місце олімпійського руху в суспільстві; 

обґрунтувати такі поняття, як: відбір, орієнтація, контроль, управління і 
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прогнозування в системі підготовки спортсменів, сторони підготовленості 

спортсменів, які визначають рівень спортивних досягнень та їх 

вдосконалення, олімпійські види спорту, змагання і змагальна діяльність 

спортсменів; схарактеризувати соціально-політичні, організаційно-правові і 

економічні основи Олімпійського спорту. 

володіти: навиками практичного застосування одержаних знань, 

вмінням застосовувати отримані знання в оцінці ідей та явищ, що 

відбуваються в олімпійському та професійному спорті. 

Зміст навчальної дисципліни: основні поняття олімпійського та 

професійного спорту, організація олімпійських ігор, структура професійного 

спорту; система підготовки спортсменів. 
 

3. Структура і зміст робочої програми навчальної дисципліни 

 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин, відведених на: 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійну 

роботу 

7 семестр  

Тема 1. Олімпійський спорт як наукова та 

навчальна дисципліна.   

4 4 8 

Тема 2. Відродження Олімпійського руху. 4 4 10 

Тема 3. Ігри Олімпіад. 4 4 8 

Тема 4. Міжнародна олімпійська система. 4 4 10 

Тема 5. Соціально-політичні і правові 

аспекти олімпійського спорту. 

4 4 8 

Тема 6. Президенти Міжнародного 

Олімпійського Комітету та їх  роль у 

розвитку олімпійського спорту. 

4 4 10 

Тема 7. Аматорство і професіоналізм в 

спорті. 

4 4 8 

Тема 8. Міжнародні спортивні організації і 

професійний спорт. «Драфт» - система 

відбору спортсменів. 

4 4 10 

Тема 9. Система багаторічної спортивної 

підготовки. 

2 2 10 

Разом за 7 семестр: 34 34 
 

82 
 

3.2. Програма навчальної дисципліни 

3.2.1. Зміст лекційного курсу 

№ Перелік тем лекцій, їх анотацій  Кількість 

годин 

1 Тема 1 – Олімпійський спорт як наукова та навчальна дисципліна. 

Висвітлено структуру дисципліни Олімпійський спорт та охарактеризовані 

основні терміни. Література [3 с.14-28, 4 с. 3-10, 3 с. 5-14]. 

4 

2 Тема 2 - Відродження Олімпійського руху. 

П'єр де Кубертен і відродження Олімпійських ігор. 
4 
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Конгрес 1894 року та його роль в олімпійському русі. 

Утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). 

Література [6 с.22-48, 13 с. 37-51, 16 с. 78-105]. 

3 Тема 3 - Ігри Олімпіад. 

Періодизація Ігор. 

Ігри першої Олімпіади. 

Загальна характеристика першого періоду Ігор Олімпіад (1896-1912). 

Загальна характеристика другого періоду Ігор Олімпіад (1920-1948). 

Загальна характеристика третього періоду Ігор Олімпіад (1952-1988). 

Початок четвертого періоду олімпійського руху сучасності. 

Література [3с.142-388, 4 с. 152-210]. 

4 

4 Тема 4 – Міжнародна олімпійська система. 

Подано важливіші принципи та основи функціонування олімпійської 

системи. Олімпійська хартія - основний правовий документ олімпійського 

спорту. Розкрита загальна структура міжнародної олімпійської системи. 

Література [3с.72-118, 4 с. 115-140]. 

4 

5 Тема 5 – Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту. 

Проаналізовано діяльність МОК в останні роки. 

Розкрито проблеми організації й проведення Олімпійських ігор 

Література [1 с.1-2, 4 с. 33-80, 5 с. 326-330]. 

4 

6 Тема 6 – Президенти Міжнародного Олімпійського Комітету та їх  роль у 

розвитку олімпійського спорту. 

Подано характеристику президентам Міжнародного Олімпійського 

комітету. Література [3 с.212-298, 4с. 315-380]. 

4 

7 Тема 7 – Аматорство і професіоналізм в спорті. 

Дана тема присвячується обґрунтуванню уявленню про спортсменів 

аматорів і професіоналів. Розкривається професіоналізація олімпійського 

спорту.  Література [3с.458-481, 4 с. 213-220]. 

4 

8 Тема 8 – Міжнародні спортивні організації і професійний спорт. «Драфт» 

- система відбору спортсменів. 

Висвітлено основні вимоги до системи відбору в професійному спорті та 

роль міжнародних спортивних організацій. Література [5 с.326-330, 10 с. 

3-32]. 

4 

9 Тема 9 – Система багаторічної спортивної підготовки. 

Охарактеризована система організації підготовки спортсмена. Етапи 

багаторічної спортивної підготовки. Література [3 с. 1-17, 5 с. 10-14, 10 с. 

54-68]. 

2 

Разом за семестр 34 

 

3.2.2 Зміст практичних занять 

7 семестр 4 курсу 
№ Теми практичних занять Кількість 

годин 

1 Тема 1 – Олімпійський спорт як наукова та навчальна дисципліна. 

Література [1-22]. 
4 

2 Тема 2 - Відродження Олімпійського руху. Література [1-22]. 4 

3 Тема 3 - Ігри Олімпіад. Література [1-22]. 4 

4 Тема 4 – Міжнародна олімпійська система. Література [1-22]. 4 
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5 Тема 5 – Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту. 

Література [1-22]. 
4 

6 Тема 6 – Президенти Міжнародного Олімпійського Комітету та їх  роль у 

розвитку олімпійського спорту. Література [1-22]. 
4 

7 Тема 7 – Аматорство і професіоналізм в спорті.  

Література [1-22]. 
4 

8 Тема 8 – Міжнародні спортивні організації і професійний спорт. «Драфт» 

- система відбору спортсменів.  

Література [1-22]. 

4 

9 Тема 9 –Зміст системи багаторічної спортивної підготовки.  

Література [1-22]. 
2 

Разом за семестр 34 

 

3.2.3 Зміст самостійної роботи 

 Самостійна робота студентів полягає у систематичному опрацюванні 

програмного  матеріалу з відповідних джерел інформації, підготовці до 

виконання і захисту практичних робіт, вивченню нового теоретичного 

матеріалу, тестування з теоретичного матеріалу, підготовки до здачі іспиту. 

 
Номер 

теми         
7 семестр 

Кількість                  

годин 

Тема 1 Опрацювання лекційного матеріалу теми 1, 

Підготовка до практичного заняття №1. 

4 

4 

Тема 2 Опрацювання лекційного матеріалу теми 2,  

Підготовка до до практичного заняття №2. 

5 

5 

Тема 3 Опрацювання лекційного матеріалу теми 3,  

Підготовка до до практичного заняття №3. 

4 

4 

Тема 4 Опрацювання лекційного матеріалу теми 4.  

Підготовка до до практичного заняття №4. 

5 

5 

Тема 5 Опрацювання лекційного матеріалу теми 5. 

Підготовка до до практичного заняття №5. 

4 

4 

Тема 6 Опрацювання лекційного матеріалу теми 6. 

Підготовка до до практичного заняття №6. 

5 

5 

Тема 7 Опрацювання лекційного матеріалу теми 7. 

Підготовка до до практичного заняття №7. 

Підготовка до тестового контролю ТК1 

4 

2 

 

2 

Тема 8 Опрацювання лекційного матеріалу теми 8. 

Підготовка до до практичного заняття №8. 

Підготовка до написання контрольної роботи 

5 

5 

Тема 9 Опрацювання лекційного матеріалу теми 9, 5 

5 
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Підготовка до до практичного заняття №9. ТК2 

Разом за 8 семестр: 82 

 

4. Технології та методи навчання 

 Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні 

традиційних та сучасних технологій, зокрема: словесні методи навчання 

(лекції з використанням проблемного навчання, розповідь, бесіда, 

пояснення); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів) 

практичні заняття (з використанням методів анкетування, творчі, вправи); 

самостійна робота (з літературними джерелами, використання систем 

MOODLE). 

Навчальна робота проводиться у формі лекцій, практичних занять та 

самостійної роботи. На лекціях подається основний програмний матеріал, 

який становить основу підготовки майбутнього фахівця. Даються головні 

відомості та рекомендації щодо виконання практичних завдань. 

На практичних заняттях поглиблюються знання з основних питань, 

висвітлених на лекціях, і перевіряються знання студентів, отриманих на 

лекціях та в процесі самостійної роботи студента. 

Самостійна робота студентів складається: закріплення пройденого 

матеріалу, з опрацювання рекомендованої літератури, виконання додаткових 

розрахункових завдань.   

 

5. Методи контролю. 
Оцінювання академічних досягнень студента здійснюється відповідно 

до «Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти у ХНУ». Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за 

інституційною чотирибальною шкалою. Методи контролю і оцінювання 

навчальних досягнень усне опитування, письмове  опитування (тестування) , 

самоконтроль 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх 

видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 

коефіцієнта вагомості.  

Оцінка, яка виставляється за виконання практичної роботи, складається 

з таких елементів: усне опитування студентів перед допуском до виконання 

практичної роботи; знання теоретичного матеріалу з теми; якість оформлення 

протоколу і графічної частини; своєчасний захист практичної роботи. Термін 

захисту практичної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її 

на наступному після виконання роботи занятті. 

 

Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни оцінюється 

тестуванням. 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями: 
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Оцінка за 

інституційною 

шкалою 

Узагальнений критерій 

Відмінно Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст 

навчального матеріалу, легко в ньому орієнтується і вміло 

використовує понятійний апарат; уміє пов’язувати теорію з 

практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено 

висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна 

оцінка передбачає, логічний виклад відповіді державною 

мовою (в усній або у письмовій формі), демонструє якісне 

оформлення роботи і володіння спеціальними інструментами. 

Студент не вагається при видозміні запитання, вміє робити 

детальні та узагальнюючі висновки. При відповіді допустив 

дві–три несуттєві похибки. 

Добре Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, 

володіє понятійним апаратом і фаховою термінологією, 

орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо використовує 

теоретичні знання для вирішення практичних задач; виклад 

відповіді грамотний, але у змісті і формі відповіді можуть 

мати місце окремі неточності, нечіткі формулювання 

закономірностей тощо. Відповідь студента будується на 

основі самостійного мислення. Студент у відповіді допустив 

дві–три несуттєві помилки. 

Задовільно Студент виявив знання основного програмного матеріалу в 

обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної 

діяльності за професією, справляється з виконанням 

практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, 

відповідь студента будується на рівні репродуктивного 

мислення, студент має слабкі знання структури курсу, 

допускає неточності і суттєві помилки у відповіді, вагається 

при відповіді на видозмінене запитання. Разом з тим, набув 

навичок, необхідних для виконання нескладних практичних 

завдань, які відповідають мінімальним критеріям оцінювання 

і володіє знаннями, що дозволяють йому під керівництвом 

викладача усунути неточності у відповіді. 

Незадовільно Студент виявив розрізнені, безсистемні знання, не вміє 

виділяти головне і другорядне, допускається помилок у 

визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, не може використовувати знання при 

вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка 

"незадовільно" виставляється студенту, який не може 

продовжити навчання без додаткової роботи з вивчення 

дисципліни. 
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У 7 семестрі поточний контроль здійснюється під час проведення 

аудиторних занять. Форми проведення поточного контролю під час 

навчальних занять проходять у вигляді тестового. Під час контролю 

визначається рівень засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни. Тестові 

контролі (ТК1, ТК2) проводиться на 5 і 11 тижнях і має на меті перевірку 

знань за темами 1-7, 8-9 відповідно. Окрім того студенти отримують оцінку 

(ЗПР) за виконання практичних робіт. Оцінку відмінно за практичну роботу 

студенти отримують за виконанні усі передбачені навчальною програмою 

навчальні завдання. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання стану 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з дисципліни 

«Олімпійський та професійний спорт», і проходить у вигляді заліку. Під час 

семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів робіт 

згідно із структурою залікових кредитів. 

 
Тестовий контроль Захист практичної роботи Семестровий 

контроль 
ТК1 ТК2 ЗПР1, ЗПР2 залік 

0,2 0,2 0,2 0,4 
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Основна:  

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” (24.12.93 № 3808-XII). 

2. Єдина спортивна класифікація України. – К.: Державний комітет 

України з фізичної культури і спорту, 1997. – 161 с. 

3. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. - 

К.: Олимпийская литература, 1994. - Кн. 1. - 496 с. 
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Карленко В.П., Бондарук Р.Р., Смульский В.Л., Попов В.Д., Пядухов Ю.С., 

Павленко Ю.А. Підготовка найсильніших біатлоністів України в заключному 

річному циклі олімпійського чотириріччя. К.: ДНДІФКС, 2001. – 56 с. 

9. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 
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10. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте: история развития и современное состояние // Наука в олимпийском 

спорте. – 1999. – Специальный выпуск. – С. 3 -32. 

11. Пятков В.Т. Підготовка найсильніших стрільців України до ігор XXVII 

Олімпіади.: Методичні рекомендації. – К.: Науковий світ, 1999. – 21 с. 

12. Пятков В.Т. Специфіка підготовки збірної команди України з кульової 

стрільби до XXVII Олімпійських ігор: Методичні рекомендації. – К.: 

Науковий світ, 2000. – 25 с. 

13. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта: Пер. с 

венгерского. - Москва: Радуга, 1982. - 389 с. 

14. Родак С. Юридичні та філософські проблеми участі України у 

міжнародному Олімпійському русі // Нація і спорт: матеріали міжнародної 

наукової конференції. – Львів, 1991. – с. 80-85. 

15. Спорт і національне відродження//Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції, присвяченої 120-літтю від дня народження професора Івана 

Боберського. – Львів, 1993. – 241 с. 
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учащихся. – М., 1958. – 64 с. 
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с. 
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