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Посилання на сайт  

Контактний телефон, 

мессенджер 
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Графік консультацій П’ятниця, 15:00-16:00, ауд. 324 або за призначеним часом 

Методи викладання лекційні заняття, семінарські заняття, індивідуальні завдання 

Форма контролю Залік 
 

1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, пов’язані з аналізом основ теорії управління 

фізичною культурою та спортом, набуття спеціальних знань у галузі державного та громадського управління. 

Вивчення тем курсу дозволяє здійснювати практичні завдання для прийняття адекватних управлінських рішень.  

2. Мета та завдання дисципліни:  

Мета - формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 

галузі державного та громадського управління, формування розуміння концептуальних основ системного 

управління фізичною культурою та спортом, прийняття адекватних управлінських рішень.  

Завдання: 

Теоретичні: формування у студентів комплексу спеціальних знань щодо розвитку теорій управління 

фізичною культурою та спорту; сприяння до підготовки майбутніх фахівців, здатних сформувати і упорядкувати 

систему управління, зокрема організаційну, підтримувати їх стійкість і дієздатність, забезпечувати динамічний 

розвиток та конкурентоспроможність підприємства у галузі «Фізична культура і спорт».  

https://orcid.org/0000-0002-4386-4103


Практичні: навчання студентів практичним навичкам роботи з науковою літературою, критичного 

осмислення законодавчих та програмно-нормативних документів у галузі фізичної культури та спорту; сприяти 

до оволодіння студентами методами управління та вироблення вмінь застосувати набуті знання у професійній 

управлінській діяльності, розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців. 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні компетентності та 

результати навчання: 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері фізичної культури та спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово 

ЗК 9.  Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

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 та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою 

термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування. 

ПРН 3. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

ПРН 5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід колег. 

ПРН 6. Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та 

оформлення наукової праці. 

ПРН 19. Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів 

фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.  



ПРН 20. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.  

ПРН 21. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.   

Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

3 кредитів / 90 годин 16 14 60 
 

4. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс 

 (рік навчання) 

Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020-2021 7 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

IV Обов’язкова 

компонента 

 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Теоретичні завдання та практичні навички студенти отримають в лекційній аудиторії, в наявності є 

мультімедійний проектор та ноутбук. 

6. Політика курсу 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Політика щодо академічної доброчесності: 

списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час виконання практичних завдань на заняттях.  

Відвідування кожного заняття є умовою для нарахування балів за виконані студентом завдання. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу, або на індивідуальних заняттях. 



 

7. 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. Система управління фізичною культурою та спортом 

Тиждень 3 

дата,  

академічних 

годин - 4 

Тема 1:  

Назва: Управління 

фізичною культурою і 

спортом як навчальна 

та наукова дисципліна 

План: 

1. Фізична культура 

як галузь 

виробництва 

2. Об’єкт та предмет 

науки управління. 

Зв’язок предмета з 

іншими науками 

3. Основні поняття 

науки УФК і С 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,2,3,13 Конспект 

 

2 

Тема 2:  

Назва: Принципи та 

функції управління 

фізичною культурою 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,2,3 Конспект 2 



та спортом 

План: 

1. Характеристика 

системи УФК. 

2. Принципи УФК і С 

3. Класифікація 

функцій УФК і С. 

Тиждень 4 

дата,  

академічних 

годин - 4 

Тема 1: Назва: 

Управління фізичною 

культурою і спортом 

як навчальна та 

наукова дисципліна 

План: 

1. Фізична культура 

як галузь 

виробництва 

2. Об’єкт та предмет 

науки управління. 

Зв’язок предмета з 

іншими науками 

3. Основні поняття 

науки УФК і С 

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,2,3,13 Характеризувати 

галузь «Фізична 

культура і 

спорт»; 

Виокремлювати 

складові 

організаційної 

структури 

управління ФК і 

С. 

Знати сутність 

основних понять 

теорії 

управління 

5 

Тема 2:  

Назва: Принципи та 

функції управління 

фізичною культурою 

та спортом 

План: 

1. Характеристика 

системи УФК. 

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,2,3 Характеризувати 

систему 

управління 

ФКіС; 

Вміти 

теоретично 

реалізовувати 

принципи УФіС. 

5 



2. Принципи УФК і С 

3. Класифікація 

функцій УФК і С. 

 

Тиждень 5 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 2: 

Назва: Принципи та 

функції управління 

фізичною культурою 

та спортом 

План: 

1. Характеристика 

основних функцій 

УФК і С. 

2. Конкретні 

(специфічні) функції 

УФК і С. 

3. Взаємозв’язок 

функцій УФКіС 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,2,3 Конспект 

 

2 

Тиждень 6 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 2: 

Назва: Принципи та 

функції управління 

фізичною культурою 

та спортом 

План: 

1. Характеристика 

основних функцій 

УФК і С. 

2. Конкретні 

(специфічні) функції 

УФК і С. 

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,2,3 Характеризувати 

основні функції 

управління 

ФКіС 

Знати реалізацію 

конкретних 

функцій 

управління 

ФКіС 

Вміти 

відобразити 

взаємозв’язок 

основних 

5 



3. Взаємозв’язок 

функцій УФКіС 

функцій 

управління 

ФКіС 

Тиждень 7 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 3: 

Назва: Методи 

управління ФКіС 

План: 

1. Класифікація 

методів управління 

2. Економічні методи 

управління 

3. Організаційно-

адміністративні 

методи 

4. Соціально-

психологічні методи 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,2,3,5 Конспект 2 

Тиждень 8 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 3: 

Назва: Методи 

управління ФКіС 

План: 

1. Класифікація 

методів управління 

2. Економічні методи 

управління 

3. Організаційно-

адміністративні 

методи 

4. Соціально-

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,2,3,5 Вміти 

інтерпретувати 

методи 

управління 

ФКіС 

5 



психологічні методи 

Модуль 2. Організаційні аспекти управління фізичною культурою та спортом 

Тиждень 9 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 4: 

Назва: Організаційна 

структура управління 

фізичною культурою 

та спортом 

План: 

1. Характеристика 

організаційної 

структури 

управління 

2. Законодавчі органи 

управління ФКіС. 

3. Роль державних 

органів у керівництві 

ФКіС. 

4. Громадські органи 

управління ФКіС. 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,2,6,11,12 Конспект 2 

Тиждень 10 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 5: 

Назва: Нормативно-

правові основи 

управління фізичною 

культурою та 

спортом 

План: 

1. Сучасна система 

нормативно-

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,10,11,12,14-17 Конспект 2 



правових актів з 

управління фізичною 

культурою та 

спортом. 

2. Закон України „Про 

фізичну культуру та 

спорт” як основа 

управління галузі 

3. Ліцензування 

діяльності 

фізкультурно-

спортивних 

організацій 

Тиждень 11 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 4: 

Назва: Організаційна 

структура управління 

фізичною культурою 

та спортом 

План: 

1. Характеристика 

організаційної 

структури 

управління 

2. Законодавчі органи 

управління ФКіС. 

3. Роль державних 

органів у керівництві 

ФКіС. 

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,2,6,11,12 Знати сутність 

організаційної 

структури 

управління. 

Ознайомитись з 

діяльністю 

основних 

державних та 

громадських 

органів 

управління 

ФКіС  

Вміти складати 

схему 

організаційної 

структури 

5 



4. Громадські органи 

управління ФКіС. 

управління 

 

Тиждень 12 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 6: 

Назва: Кадрове 

забезпечення галузі 

ФКіС 

План: 

1. Спеціальності в 

сфері ФКіС 

2. Система 

навчальних 

закладів. Ступенева 

підготовка 

спеціалістів. 

3. Підготовка 

наукових кадрів 

4. Раціональне 

використання 

кадрових ресурсів. 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,3,4,7,9 Знати 

особливості 

підготовки 

кадрів в сфері 

ФКіС 

2 

Тиждень 13 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема 5: 

Назва: Нормативно-

правові основи 

управління фізичною 

культурою та 

спортом 

План: 

1. Сучасна система 

нормативно-

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,10,11,12,14-17 Знати основні 

нормативно-

правові акти з 

управління 

ФКіС 

Ознайомитись з 

основними 

главами Закону 

«Про фізичну 

культуру і 

5 



правових актів з 

управління 

фізичною 

культурою та 

спортом. 

2. Закон України „Про 

фізичну культуру та 

спорт” як основа 

управління галузі 

3. Ліцензування 

діяльності 

фізкультурно-

спортивних 

організацій 

спорт» 

Знати умови 

ліцензування 

ФСО 

Тиждень 14 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема: 7 

Назва: Управління 

персоналом 

фізкультурно-

спортивних 

організацій 

План: 

1. Персонал 

фізкультурно-

спортивної 

організації 

2. Формальні та 

неформальні групи 

3. Влада та особистий 

Лекційне 

заняття: 2 год. 

1,3 Конспект 2 



вплив на підлеглих 

4. Керівництво і його 

стилі 

5. Управління 

конфліктними 

ситуаціями 

Тиждень 15 

дата,  

академічних 

годин - 2 

Тема: 7 

Назва: Управління 

персоналом 

фізкультурно-

спортивних 

організацій 

План: 

1. Персонал 

фізкультурно-

спортивної 

організації 

2. Формальні та 

неформальні групи 

3. Влада та особистий 

вплив на підлеглих 

4. Керівництво і його 

стилі 

5. Управління 

конфліктними 

ситуаціями 

Семінарське 

заняття: 2 год. 

1,3 Характеризувати 

основні аспекти 

управлінської 

діяльності 

персоналу ФСО 

Ознайомитись з 

особливостями 

управління 

персоналом 

ФСО 
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9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання  



9.1. Модуль 1. Система управління фізичною культурою та спортом та максимальна кількість балів (43 б.): 

- лекційні заняття – 8 б.; 

- семінарські заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 14 б.; 

9.2. Модуль 2. Організаційні аспекти управління фізичною культурою та спортом та максимальна кількість 

балів (37 б.) 

- лекційні заняття – 8 б.; 

- семінарські заняття – 20 б.; 

- самостійна робота – 15 б.; 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Підсумкові тестові завдання – 20 б. 

9.3. Критерії оцінювання за підсумковою формою контролю. 

Модулі Лекційні 

заняття (б.) 

Семінарські 

заняття (б.) 

Самостійна 

робота (б.) 

Підсумкові 

тестові 

завдання (б.) 

Всього (б.) 

Модуль 1 8 15 14  37 

Модуль 2 8 20 15  43 

Підсумкова 

тека 

   20  

Всього    20 80 100 

 



10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 
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фізичного виховання та спорту] / І.В. Городинська. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с. 

2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмин. - Львів: Світ, 1995. – 296с. 

3. Жданова О.М. Управління сферою фізичне виховання і спорту // [навч. посібник для фізкультурних вузів] 

/ О.М. Жданова, Л.Я. Чеховська. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с. 
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О.М. Вацеба. – Харків: «ОВС», 2005. – 240с.  

5. Гасюк І. Методи державного управління фізичною культурою і спортом: методологічний аспект / І. Гасюк 

// Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 25. 
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Нижник, В. М. Олуйка. – Л.: Львів. політехніка, 2002. – 352 с. 
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8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». – Київ, 2000. - № 1775-ІІІ 

9. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1991. – 26 червня. 

10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт” // Спортивна газета. – 1994. – 29 січ. 

11. Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу / Затверджено КМУ від 5.11.2008 р., № 993. – К., 2008. 

– 17с  

12. Про нормативні документи з фізичного виховання // Директор школи. – 1999. –  № 45. –С.5-8. 

13. Шамардіна Г. Новий підхід до розгляду структури фізичної культури / Г. Шамардіна, Н. Долбишева // 
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