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1.  Анотація курсу.  Дисципліна «Олімпійський та професійний спорт» є обов’язковою компонентою освітньої
програми «Фізична культура і спорт», яка передбачає підготовку фахівців в галузі фізичного виховання та спорту. Зміст
курсу   набуття  теоретичних  знань  з  історії  виникнення  олімпійських  ігор  сучасності,  організаційної  структура
олімпійського  спорту,  особливостей  змагальної  діяльності  в  олімпійському  спорті,  відмінних  рис  олімпійського  та
професійного спорту, історичних аспектів розвитку професійного спорту, формування та розвиток професійного спорту,
соціальних функції  олімпійського  та  професійного  спорту,  організаційно-правових  засад  діяльності  в  професійному
спорті,  правового регулювання трудових взаємовідносин, економічних засади розвитку професійного спорту, джерел
прибутку в професійному спорті,  розвитку олімпійського та професійного спорту в Україні,  досягнення спортсменів
України в іноземних професійних клубах, системи організації змагань у професійному спорті, системи відбору новачків
у професійному спорті, системи підготовки професійних спортсменів. 

2.  Мета курсу   полягає в набутті  теоретичних знань з  історії  виникнення олімпійського спорту та  розвитку
професійних видів спорту,  сучасного стану професійного та олімпійського спорту в світі  та  в  Україні.  Дослідженні
шляхів  професіоналізації  олімпійського  спорту,  вивчення  основних  економічних  та  правових  взаємовідносин  між
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спортсменами та роботодавцями в олімпійському та професійному спорті, організації та систем проведення змагань в
різних професійних видах спорту.

3. Завдання курсу:
- вивчити  основні  теоретичні  відомості  з  історії  відновлення  олімпійських  ігор  сучасності,  періодизації  та

хронології  олімпійських  ігор,  передумов  виникнення  професійного  спорту,  розвитку  баскетболу,  американського
футболу,  бейсболу,  боксу,  тенісу,  та  хокею,  визначення  загальних  та  специфічних  функцій  професійного  спорту,
дослідження  місця  олімпійського  та  професійного  спорту  в  загальній  системі  фізичного  виховання  та  спорту  та  в
суспільстві взагалі, розглянути відношення до професійного спорту в колишніх соціалістичних країнах, вивчити умови
складання контрактів в професійному спорті, проаналізувати основні структурні одиниці професійного спорту;

- практичні: дослідити структуру МОК і її основні завдання, розкрити програму літніх та зимових олімпійських
ігор,  вивчити  джерела  прибутків  та  статті  видатків  професійних ліг  та  асоціацій,  професійних клубів,  професійних
спортсменів,  дослідити  особливості  відбору  гравців  до  професійних  ліг  та  асоціацій,  проаналізувати  фактори,  що
спонукають  до  спонсорської  діяльності,  визначити  правові  взаємовідносини  в  сучасному  олімпійському  та
професійному спорті та дослідити захищеність спортсменів професіоналів.

Вивчення  дисципліни  «Олімпійський  та  професійний  спорт»  передбачає  підготовку  висококваліфікованих
компетентних спеціалістів в галузі спорту, спортивного маркетингу, тренерів для роботи в різноманітних спортивних
закладах. Під час вивчення даної дисципліни студенти повинні отримати загально-професійні та спеціально-професійні
компетенції.

4. Програмні компетентності та результати навчання 
Викладання  курсу  передбачає  підготовку  висококваліфікованих  компетентних  тренерів  для  спеціалізованих

спортивних закладів різного рівня, керівників спортивних секцій та колективів фізичної культури. Під час викладання
дисципліни студенти повинні отримати наступні компетентності.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
 ЗК 1 − здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 ЗК 6 − здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 ЗК 8 − навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.;
 ЗК 10 − здатність бути критичним і самокритичним;
 СК 6 − здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.
 СК 14 − здатність до безперервного професійного розвитку.



Програмні результати навчання:
 ПРН 1 − здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне

бачення шляхів розв’язання існуючих проблем; 
 ПРН 2 − спілкуватися українською мовою у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та

професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; 
 ПРН 8 − здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань; 
 ПРН 12  −  аналізувати  процеси  становлення  та  розвитку  різних  напрямів  спорту,  олімпійського  руху  та

олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.

5 Обсяг курсу на поточний навчальний рік

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Семінарські заняття (год.) Самостійна робота (год.)
4 / 120 26 24 70

6. Ознаки курсу

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова /
вибіркова

компонента
2020-2021 7 017 Фізична культура і спорт 4 курс Обов’язкова

7. Технічне й програмне забезпечення / обладнання
Теоретичні  знання  студенти  отримують  в  спеціалізованих  аудиторіях  де  використовується  різноманітне

інформаційне  обладнання:  відеопроектори,  комп’ютери,  різноманітні  комп’ютерні  програми,  тощо.  Для  проведення
занять в дистанційному режимі застосовується мультимедійний проектор і ноутбук.

8.  Політика  курсу. Організація  освітнього  процесу  в  Університеті  відповідає  вимогам  положень  про
організаційне і  навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент
зобов’язаний відвідувати всі заняття: лекції та семінарські заняття згідно з розкладом. Під час навчання студент не повинен
запізнюватися на заняття,  своєчасно готуватись до заняття у відповідності до завдань навчально-методичного комплексу



дисципліни,  виконувати  завдання  для  самостійного  опрацювання.  Пропущене  семінарське  заняття  студент  зобов’язаний
опрацювати самостійно, підготувати завдання пропущеного заняття та представити його викладачу не пізніше, ніж за добу до
початку наступного заняття.  До семінарського заняття студент повинен підготуватися за відповідною темою і проявляти
активність під час його проведення.

В ході виконання творчих завдань для самостійного опрацювання (реферати, повідомлення, презентації, тощо) студенти
будують  власні  оригінальні  міркування,  створюючи власний погляд  на  ту  чи  іншу проблему.  Відсутність  посилань  на
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять приклади можливої
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.



9. Схема курсу

Тиждень, дата,
години

Тема, план Форма навчального
заняття, 

кількість годин
(аудиторної та

самостійної роботи)

Список
рекомендованих

джерел
(за нумерацією

розділу 11)

Завдання Максимальна
кількість балів

Модуль 1. Теоретичні основи сучасної системи підготовки спортсменів
Тиждень 2

 2 академічні
години

Тема 1: "Олімпійський та
професійний спорт" як
навчальна дисципліна

План
1.  Сутність  поняття  та  основні
складові  «Фізичної  культури  та
спорту».
2.  Основна  мета  олімпійського
спорту.  Особливості  підготовки
спортсменів-олімпійців.
3.  Основна  мета  професійного
спорту.  Особливості  підготовки
спортсменів-професіоналів.
4.  Відмінності  між  спортсменами
олімпійцями  та  спортсменами
професіоналами.

Лекція
2/6

2, 14, 18 35, 36

Конспект



Тиждень 3
 4 академічні

години

Тема 2 Передумови виникнення
олімпійських ігор сучасності

План
1.  Ідея  відтворення  олімпійських

ігор та основні принципи.
2.  Роль  Пьєра  де  Кубертена  в

проведені  олімпійських  ігор  та
виникнення олімпійського руху.
3.  Зміст  та  програма  перших

олімпійських ігор сучасності.
4.  Створення  олімпійської  хартії,

та олімпійської символіки.

Лекція, семінарське
4/4

1, 5, 7, 10, 11, 18,
24, 33

Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тиждень 4
 4 академічні

години

Тиждень 5
 4 академічні

години

Тема 3: Президенти МОК та
основи їх діяльності

План
1.  Загальна  характеристика

президента  МОК  та  основні
напрямки його діяльності.

2.  Президенти  МОК  епохи
відродження  олімпійських  ігор  та
їх  вагомість  в  створенні
олімпійських ігор сучасності.

3.  Діяльність  президентів
МОК  в  утопічний  для
олімпійських ігор період.

4.  Основні  принципи
діяльності  президентів  МОК
сучасному сьогоденні.

Лекція, семінарське
4/4

1, 4, 8, 10, 12, 14,
22, 23

Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тема 4: Структура МОК та його
основні функції й завдання

План
1.  Загальна  характеристика

діяльності  МОК  та  основні
напрямки діяльності.

Лекція, семінарське
4/4

7, 12, 14, 15, 20,
22, 23, 32, 33

Конспект

Опитування 3



2. Мета та завдання роботи МОК.
3.  Структура  МОК,  основні

складові та принципи їх діяльності.
4. Завдання роботи НОК та МСФ.

Самостійна
робота

2

Тиждень 6
 4 академічні

години

Тема 5: Хронологія та
періодизація літніх та зимових

олімпійських ігор
План

1. Періодизація олімпійських ігор.
Характеристика кожного з періодів.

2. Хронологія літніх олімпійських
ігор.  Коротка  характеристика
кожної олімпіади.

3.  Хронологія  зимніх
олімпійських  ігор.  Коротка
характеристика кожної олімпіади.

4.  Вимоги  та  основні  умови  під
час  обирання  місця  проведення
олімпійських ігор.

Лекція, семінарське
4/4

6, 12, 15, 20, 22,
24, 30

Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тиждень 7
 4 академічні

години

Тема 6: Програма літніх та
зимових олімпійських ігор

План
1.  Історична  характеристика
програми  перших  олімпійських
ігор сучасності.
2.  Програма  літніх  олімпійських
ігор  фактори,  що  впливають  на
вибір олімпійських видів спорту.
3. Програма зимових олімпійських
ігор  фактори,  що  впливають  на
вибір олімпійських видів спорту.
4.  Правила  включення  виду
спорту  до  програми  олімпійських
ігор.

Лекція, семінарське
4/4

1, 4, 8, 10, 12, 14,
22, 23 Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2



Тиждень 8
 4 академічні

години

Тема 7. Досягнення українських
спортсменів на олімпійських

іграх та аналіз їх виступу
План

1.  Загальна  характеристика
виступів  українських  спортсменів
на олімпійський іграх.
2.  Виступи  херсонських

спортсменів  в  складі  команди
СРСР.
3. Херсонські спортсмени в складі

незалежної  олімпійської  збірної
України.
4.  Зміни  показників  виступу

українських  спортсменів  на
олімпійських  іграх  за  роки
незалежності України.

Лекція, семінарське
4/4

1, 4, 8, 10, 12, 14,
22, 23 Конспект

Опитування

Модульна
контрольна

робота

3

5

Модуль 2. Змагальна діяльність в спорті
Тиждень 9

 4 академічні
години

Тема 8: Передумови виникнення
професійного спорту

План
1.  Передумови  виникнення

професійного спорту.
2.  Виникнення  професійного

спорту в США.
3.  Головні  засади  становлення

професійного спорту в США.
4.  Шляхи  розвитку  професійного

спорту в США та в світі.

Лекція, семінарське
4/6

1,4,8,10,12,14,22,
23

Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тиждень 10
 4 академічні

Тема 9: Формування та розвиток
професійного баскетболу та
бейсболу, американського

Лекція, семінарське
4/6

1,4,8,10,12,14,22,
23

Конспект



години футболу та хокею
План

1 .  Історія виникнення баскетболу
в США.

2. Створення перших професійних
баскетбольних ліг BAA та NBL.

3.  Створення  Національної
баскетбольної асоціації (NBA).

4 .  Історія  виникнення
американського футболу.

5.  Створення  Національної
футбольної ліги (NFL).

6.  Історичні  аспекти  виникнення
хокею  та  формування  офіційних
правил гри.

7.  Створення  Національної
хокейної ліги (NHL).

8.  Історичні  аспекти  виникнення
бейсболу.

9.  Створення  Головної
бейсбольної ліги (MLB).

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тиждень 11
 4 академічні

години

Тема 10: Організаційна -
структура професійного спорту

План
1.  Структура  професійної

спортивної ліги.
2.  Організаційна  структура

професійного спортивного клубу.
3. Порядок прийому нових команд

в лігу (асоціацію).
4.  Взаємовідносини  між

керівництвом  команд  та
спортсменами.

Лекція, семінарське
4/6

1,4,8,10,12,14,22,
23

Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тема 11: Функції професійного Лекція, семінарське 1,4,8,10,12,14,22,



Тиждень 12
 4 академічні

години

спорту в суспільстві
План

1.  Організаційна  функція
професійного спорту.
2.  Виховна  функція  професійного

спорту.
3.  Освітня  функція  професійного

спорту.
4. Функція духовності.
5. Рекламна функція професійного

спорту.
6. Функція «клапана безпеки».
7. Функція інтеграції.
8. Функція підтримки надії.
9. Функція індивідуалізації.
10.  Функція  моделювання

поведінки.

4/6 23
Конспект

Опитування

Самостійна
робота

3

2

Тиждень 13
 4 академічні

години

Тема 12: Відмінні особливості
діяльності в професійному

спорті
План

1.  Основні  завдання  спортивного
бізнесу. 

2.  Відмінності  в  оплаті  праці
спортсменів  та  представників
інших професій.

3. Особливість найму спортсменів
в професійному спорті.

4.  Особливість  розташування
команд в професійному спорті.

Лекція, семінарське
4/8

1,4,8,10,12,14,22,
23

Конспект

Опитування

Тестові завдання

3

6

Тиждень 14
 4 академічні

години

Тема 13: Джерела прибутку та
статті видатків в професійному

спорті
План

Лекція, семінарське
4/8

1,4,8,10,12,14,22,
23

Конспект



1.  Джерела  доходів  ліг  та
асоціацій.
2. Джерела доходів клубів.
3. Джерела доходів спортсменів.
4.  Спонсорство.  Причини,  що

спонукають  до  спонсорської
діяльності.
5.  Видатки  на  зарплату  гравців

професійних клубів та команд.
6.  Видатки  на  адміністративні

витрати  пов’язані  з  діяльністю
клубу, команди.
7.  Видатки  на  роботу  з  засобами

масової інформації.

Опитування

Модульна
контрольна

робота

3

5

10. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 
Педагогічний  контроль  здійснюється  з  дотриманням  вимог  об’єктивності,  індивідуального  підходу,

систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю. 
Використовуються  такі  методи  контролю,  які  мають  сприяти  підвищенню  мотивації  студентів  –  майбутніх

фахівців до навчально-пізнавальної діяльності.  Відповідно до специфіки фахової підготовки використовується усний
контроль та письмовий контроль (письмова підсумкової контрольної роботи та паперові тестові завдання тощо).

Студенти, які мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, не допускаються до заліку.
Їх допуск до заліку стає можливим лише тільки при умові вдалої ліквідації академічної заборгованості за результатами
поточного  контролю.  Вважається,  що студент  підготувався  до  заліку,  якщо рейтингова  оцінка  за  його  результатом
більша або дорівнює 40 балам.

10.1. Критерії отримання накопичувальної оцінки студентом протягом семестру вивчення дисципліни.
(максимальна кількість балів - 100)



Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали

Види контролю
Поточне тестування та самостійна

робота (балів, max)
Підсумковий тест

(екзамен)
Сума

Опитування на заняттях (12 х 3 бали) 36

30 100

Виконання завдань самостійної роботи (9 х 2 бали) 18

Паперова тестова робота 6 балів

Модульна контрольна робота (2 х 5 балів) 10

Усього 70



10.3. Таблиця переведення 100 бальної системи в 7-ми та 5-ти бальну системи оцінювання.

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС

Сума балів / Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою/National grade

90 – 100 А Excellent Відмінно

82-89 В
Good Добре

74-81 С
64-73 D

Satisfactory Задовільно
60-63 Е

35-59 FX
Fail

Незадовільно з можливістю повторного
складання

1-34 F
Незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
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