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ВСТУП 

Проблеми, які пов’язані із здоров’ям, найбільш поширені, їх торкаються автори 

різних областей знань. Стан здоров’я населення сучасної України має тенденцію до 

погіршення. Це обумовлюється посиленням негативних впливів екологічних, 

економічних, соціальних та інших факторів. У сучасних умовах одним з ефективних 

та доступних засобів профілактики захворюваності та підвищення фізичної 

працездатності є оптимальні обсяги рухової активності, зокрема, участь у спортивно-

масових заходах. 

Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять і самостійної 

роботи. 

Мета дисципліни – формування  професійних, організаційних, педагогічних, 

методичних знань, вмінь і навичок, необхідних у організації та проведенні 

спортивно-масових заходів. 

Завданням дисципліни є вивчення теоретико-методичних відомостей, зокрема: 

організацію та методику проведення спортивних змагань у ЗНЗ, рекламно-

пропагандистських заходів, навчально-тренувальних, досвід спортивно-оздоровчих 

заходів за кордоном 

По завершенню вивчення даної  дисципліни студент повинен знати: 

 основні поняття і терміни спортивно-масової роботи; 

 методику проведення фізкультурно-спортивних заходів серед школярів; 

 значення пропагандистсько-рекламної роботи у спортивно-масових  заходах; 

 види, функції фізкультурно-спортивних заходів; 

 організацію спортивно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах; 

 напрями і принципи використання спортивно- масової роботи. 

По завершенню вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти:  

 організувати фізкультурно-спортивні заходи із учнівською молоддю та 

дошкільнятами; 

 розробляти планування, складати календар спортивних змагань; 

 розробляти положення про змагання; 

 проводити рекламно-пропагандистську роботу; 

 

 

Місце у структурно-логічній схемі – передує вивченню – ПП.09; ПП.06; ПН. 05; 

ПП.04;СВ.07. 
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Структура залікових кредитів з дисципліни 

“ Організація та методика спортивно-масової роботи у ЗНЗ” 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 

№ 

теми 

 

Перелік тем лекцій, їх анотації 

К-сть 

год 

денна заоч 

1 Пропаганда та реклама оздоровчої фізичної культури, 

організація масових фізкультурно-спортивних заходів. 
Завдання, принципи та форми пропагандистської 

діяльності. Реклама фізкультурних послуг. Проведення 

масових фізкультурно-спортивних заходів. 

Література: [4, С. 14-29].  

4 2 

2 Міжнародний рух "Спорт для всіх" та досвід оранізації 4 2 

 

№ 

теми 

 

Назва теми 

Кількість годин, відведених на 

лекції практичні 

заняття 

самостійну 

роботу 

ден

на 

заоч ден 

на 

заоч ден

на 

заоч 

1 Особливості організації та методики 

проведення спортивно- масової роботи  

4 2 2 2 8 8 

2 Особливості системи проведення 

спортивних змагань  

4 2 2 2 8 8 

3  Пропаганда масових фізкультурно-

спортивних заходів. 

4 2 2  8 12 

4 Реклама  фізкультурно-спортивних 

послуг 

4  2  8 12 

5 Досвід оранізації оздоровчої діяльності в 

зарубіжних країнах 

4  4  8 10 

6 Моделі менеджменту зарубіжних 

фізкультурно-оздоровчих клубів  

4  4  8 10 

7 Організація спортивних змагань 

школярів, принцип їх організації 

2 4 2  8 10 

8 Організація загально-шкільних змагань 

(на прикладі "Малих олімпійських ігор")  

2  2  8 10 

9 Організація фізкультурно-спортивних 

заходів за місцем проживання 

2  2  4 10 

10 Фізкультурно-спортивні заходи серед 

сільського населення 

2  2  1 10 

11 Оздоровча робота у дошкільних 

навчальних закладах   

2  2  1  

 Разом за семестр 34 10 34 4   82      134 
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оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах України. 

Міжнародний рух «Спорт для всіх». Досвід організації 

оздоровчої діяльності в зарубіжних краінах. Моделі 

менеджменту зарубіжних фізкультурнино-оздоровчих клубів 

Література: [1, С. 12-23; 13, С. 154-165].  

3 Організація фізкультурно-спортивних заходів за місцем 

проживання. Організація фізкультурно-спортивної роботи 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку. 

Програми розвитку масової фізкультурно-спортивної роботи 

за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.  

Література: [2, С. 14-19; 10, С.107-123].  

4 2 

4 Організація спортивно-масових заходів на виробництві 

Література: [4,С.35-39].   

2  

5 Фізкультурно-спортивні заходи серед сільського населення  

Організації та проведення спортивного свята на селі"Козацькі 

забави". Особливості складання програми сільського 

спортивного свята "Козацькі забави. Типове положення про 

проведення спортивного свята "Козацькі забави". Програма 

змагань. 

Література: [3, С.4-20; 12, С.25-27].  

2  

6 Організація фізкультурно-спортивних заходів  у 

навчальних закладах.  

Література: [1, С.52-56; 11, С.18-29]. 

4  

7 Види та функції фізкультурно-спортивних заходів 

Система проведення спортивних змагань. Планування 

підготовка та проведення змагань. 

[2,С.17-27; 8 С.15-20]. 

4 2 

8 Організація змагань у паралімпійському спорті. 

Особливості підготовки та організації паралімпійських ігор. 

Особливості проведення масових змагань спортсменів 

паралімпійських нозологій. 

Література:  [7,С.68-72].  

2  

9 Особливості організації та проведення змагань за 

програмами Спеціальних олімпіад. Визначення права 

участі у Спеціальних Олімпіад. Вимоги до проведення 

змагань за програмами Спеціальних Олімпіад. Особливості 

правил змагань за програмами Спеціальних Олімпіад. 

Література: [7,С.46-59].  

4  

10  Дефлімпійський спорт. Загальна характеристика 

дефлімпійського спорту. Спортсмени України у 

Дефлімпійських іграх.  

Література: [7,С.156-174]. 

4  

 Разом за семестр 34 8 

Перелік практичних занять 
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№ 

теми 

 

Тема практичного заняття К-сть годин 

 

денна заоч 

1 Роль пропаганди та реклами в заняттях оздоровчої 

фізичної культури та організації масових фізкультурно-

спортивних заходів.  

Література: [6].  

2 2 

2 Досвід оранізації оздоровчої діяльності та фізкультурно-

спортивних заходів у зарубіжних країнах.  

Література: [8,10]. 

2 2 

3  Організація та проведення фізкультурно-спортивнихзаходів 

за місцем проживання. 

Література: [2,11]. 

2  

4 Організація та проведення спортивно-масових заходів на 

виробництві. 

Література: [4,5].  

2  

5 Особливості  фізкультурно-спортивних заходів серед сільського 

населення 

Література: [3,11,12]. 

2  

6 Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів 

у навчально-виховній сфері 

 Література: [1,6]. 

2  

7 Види та функції фізкультурно-спортивних заходів 

Література: [2,5]. 

2  

8 Особливості організація змагань у паралімпійському спорті. 

Література: [2,7].  

2  

9 Особливості організації та проведення змагань за 

програмами Спеціальних олімпіад. 

Література: [7, 11]. 

1  

10 Характеристика дефлімпійського спорту та особливості 

проведення змагань. 

Література: [7, 10]. 

1  

 Разом  17          4 

Самостійна робота студентів  

№ 

заняття 
Зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

денна заоч 

1.  

Опрацювання лекційного матеріалу №1 

Підготовка до практичного заняття №1 

Література: [2,5]. 

8 8 

2.  

Опрацювання лекційного матеріалу №2 

Підготовка до практичного заняття №2 

Підготовка до контрольної роботи №1 

Література: [1,10]. 

8 8 

3.  
Опрацювання лекційного матеріалу №3 

Підготовка до практичного заняття №3 
18 10 
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Література: [3,5]. 

4.  

Опрацювання лекційного матеріалу №4 

Підготовка до практичного заняття №4 

Підготовка до контрольної роботи №2 

Література: [5,7]. 

18 10 

5.  

Опрацювання лекційного матеріалу №5 

Підготовка до практичного заняття №5 

Література: [2,5].   

18 10 

6.  

Опрацювання лекційного матеріалу №6 

Підготовка до практичного заняття №6 

Література: [4,11]. 

8 10 

7.  

Опрацювання лекційного матеріалу №7 

Підготовка до практичного заняття №7  

Підготовка до контрольної роботи №3 

Література: [3,6,12]. 

8 10 

8.  

Опрацювання лекційного матеріалу №8 

Підготовка до практичного заняття №8 

Література: [4,10]. 

18 14 

9.  

Опрацювання лекційного матеріалу №9 

Підготовка до практичного заняття №9  

Література: [1,8,9]. 

3 14 

10.  

Опрацювання лекційного матеріалу №10 

Підготовка до практичного заняття №10 

Підготовка до контрольної роботи №4 

Література: [2,6,9]. 

2 10 

 Разом 82 111 

 

Система поточного та підсумкового контролю 

Оцінювання результатів навчання студентів у 10 семестрі за вагомими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Підсумковий 

контроль 

КР1 КР2 КР3 КР4 Іспит 

денна 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 

заочна 0,5 0,5 

Примітки: КР — контрольна робота №1,2,3,4 

 

Для перевірки засвоєння знань студентів проводилися контрольні роботи 

№1,2,3,4. Роботи оцінювалися за 5 бальною шкалою. 

Питання до контрольної роботи №1  

1. Назвіть завдання, принципи та форми пропагандистської діяльності?  

2. Охарактеризуйте рекламу фізкультурних послуг? 

3. Охарактеризуйте міжнародний рух «Спорт для всіх»? 

4.  Досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних краінах? 

5. Назвіть та охарактеризуйте моделі менеджменту зарубіжних фізкультурнино-

оздоровчих клубів? 
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Питання до контрольної роботи №2  
1. Охарактеризуйте фізкультурно-спортивну роботу за місцем проживання та у 

місцях масового відпочинку? 

2. Назвіть програми розвитку масової фізкультурно-спортивної роботи за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку? 

3. Охарактеризуйте фізкультурно-спортивну роботу на виробництві? 

4. Охарактеризуйте організацію та проведення спортивного свята на селі"Козацькі 

забави"? 

5. Які особливості складання програми сільського спортивного свята "Козацькі 

забави? 

6.  Охарактеризуйте типове положення про проведення спортивного свята "Козацькі 

забави"? 

7. Назвіть програму змагань фізкультурного свята? 

Питання до контрольної роботи №3  
1. Охарактеризуйте систему проведення спортивних змагань?  

2. Назвіть суть планування та проведення змагань. 

3. Особливості підготовки та організації паралімпійських ігор? 

4. Особливості проведення масових змагань спортсменів паралімпійських 

нозологій? 

Питання до контрольної роботи №4 
1. Як визначаються права участі у Спеціальних Олімпіад. 

2. Назвіть вимоги до проведення змагань за програмами Спеціальних Олімпіад? 

3.  Особливості правил змагань за програмами Спеціальних Олімпіад? 

4. Характеристика дефлімпійського спорту? 

5.  Охарактеризуйте особливості проведення змагань. 
Таблиця – Перехід від вітчизняної шкали оцінювання до європейської (ECTS)  

 

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

Оцінка 

ECTS 
Бали Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 
5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних  умінь та навичок 

B 4,25–4,74 
4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 

помилками 

C 3,51–4,24 
4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками 

D 3,01–3,50 
3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією 

E 2,75–3,00 
3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,74 
2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 
2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни 
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