
 

 
 



3. ПРН5. Засвоювати нову фахову 

інформацію, оцінювати й 

представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід 

колег.  

  ІК 

ЗК 1,2,4,6,9,12 

ФК 1,3,10,14 

4. ПРН8. Здійснювати заходи з 

підготовки спортсменів, організації й 

проведення спортивних змагань. 

ІК 

ЗК 1,4,5,6,9,12 

ФК 

2,3,6,9,10,12,1

3 

5. ПРН12. Аналізувати процеси 

становлення та розвитку різних 

напрямів спорту, олімпійського руху 

та олімпійської освіти на 

міжнародному та національному 

рівнях. 

ІК 

ЗК 1,3,6,7,8,12 

ФК 

2,6,10,11,13,1

4 

6. ПРН21. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ІК 

ЗК 

1,2,5,6,8,9,10,11

,12 

ФК 

1,3,5,7,10,13,14 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторн

і заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсум

ко-вого 

контро

лю 

20 

 

30  Контрольна робота 40 залік 

Сума годин:  90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 50 

 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 

Змістовий модуль 1. Загальні основи теорії і методики та основні положення 

проведення спортивних заходів. 

Лекція 1. Вступ у дисципліну. 

Лекція 2. Визначення та класифікація спортивних заходів. 

Лекція 3. Організаційно-методичні засади проведення спортивних заходів. 

Лекція 4. Схеми проведення спортивних змагань. 

Лекція 5. Планування календаря проведення змагань. 

Змістовий модуль 2. Алгоритм проведення спортивного змагання. 

Лекція 6. Проведення спортивного змагання. 

Лекція 7. Інформаційно-технічне обслуговування спортивних заходів. 

Лекція 8. Забезпечення проведення обов’язкових церемоній та робота з глядачами. 

Робота персоналу організацій під час проведення спортивних змагань. 

Лекція 9. Основи безпеки проведення масових заходів. 

Лекція 10. Підбиття підсумків змагань. 

Практичні заняття (семінари): 

№ 

з/п Теми семінару 
К-ть 

год

ин 



1. Алгоритм проведення спортивного змагання 2 

2. Дії керівництва установи, що проводить спортивне змагання, у форс-

мажорних умовах 
2 

3. Елементи Public relations у проведенні спортивних змагань 2 

4. Новітні цифрові технології у проведенні змагань 2 

5. Організація обліку глядачів та учасників змагання 2 

6. Основи безпеки проведення масових заходів 2 

7. Підготовка первинних документів змагання: положення, кошторис, 

форма заявки тощо 
2 

8. Підготовка підсумкових звітів про проведений спортивний захід 2 

9. Підготовка прес-релізу та проведення прес-конференції для спортивних 

журналістів 
2 

10

. 

Планування роботи персоналу спортивної організації під час 

проведення змагань 

2 

11

. 

Прийом та розміщення учасників змагання.  
2 

12

. 

Робота зі ЗМІ в процесі проведення спортивного змагання. Робота зі 

спонсорами 
2 

13

. 

Складання річного плану спортивних змагань. Складання сценарного 

плану церемоній спортивного змагання 
2 

14

. 

Схеми проведення спортивних турнірів. Функції оргкомітету змагань 
2 

15

. 

Приклади невдалих рішень під час проведення змагань 
2 

                                                      Усього годин 30 

Самостійна робота: 

№ 

з/п Назва тем для самостійної роботи 
К-ь 

годи

н 

1. Розробити положення про змагання на прикладі обраного виду спорту 2 

2. Розробити сценарний план урочистої частини змагань 2 

3. Розробити пакет для спонсорів на прикладі змагання з обраного виду 

спорту 

2 

4. Провести маркетинговий аналіз спортивних подій, що відбувалися 

протягом року у м. Києві 

2 

5. Описати схему проведення змагання на прикладі обраного виду 

спорту 

2 

6. Розробити медіа-план спортивного змагання 2 

7. Нормативно-правові засади проведення спортивних змагань 2 

8. Розробити звітні документи спортивного змагання на прикладі 

обраного виду спорту 

2 

9. Розробити типові шаблони документів для обліку учасників змагання 

та глядачів 

2 

10. Описати відомі схеми проведення спортивних змагань з ігрових видів 

спорту 

2 

11. Розробити план роботи секретаріату під час проведення змагань 2 

12. Скласти календар спортивних змагань на наступний рік 2 

13. Описати особливості роботи організаційного комітету Олімпійських 

ігор. 

2 



14. Логістика в спорті. 2 

15. Організація та проведення чемпіонатів. 2 

16. Організація та проведення Кубків, турнірів та матчевих зустрічей з 

учнівською молоддю. 

2 

17. Спортивні споруди, Види спортивних споруд. 2 

18. Поведінка  уболівальників під час проведення спортивних змагань. 2 

19. Поведінка тренерів під час проведення спортивних змагань. 2 

20. Методи психологічної підготовки спортсменів до змагань. 2 

Усього годин 40 

Контрольна робота: тестування за темами лекцій та семінарів 

18) Основна література: 

1. Товт В.А. Теорія і практика національної системи спорту для всіх / Навчальний 

посібник / Укладачі: В.А.Товт, В.Я.Сусла. - Ужгород: ПП «Данило С.І.».2017 – С. 103-110. 

2. Основи теорії спорту для всіх. Метод. Посібник/Товт В.А., Ляховець Л.О., Ляховець-

Булеца К.М., Степчук Н.В.. – Ужгород: "Говерла", 2014. – С. 94-101. 

3. Клопов Р.В. Олімпійський і професійний спорт та інформаційні ресурси галузі: 

Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності «спорт». 

/ Уклад. Р.В. Клопов, А.В. Сватьєв, Л.В. Безкоровайна. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 118 с. 

4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения : учебник для студентов вузов физического 

воспитания и спорта / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

5. Приходько И.И., Мудрик В.И. Технология организации подготовки и проведения 

спортивных соревнований. Метод рекомендации. – Харьков, 1991. – 41 с. 

6. Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда – К. 

Олімп. літ. – 2007. – 216 с. 

7. Білик О. Л. Особливості організації та проведення змагань в автоспорті (на прикладі 

„Чемпіонату світу з ралі”) / Білик О. Л., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Спорт та сучасне 

суспільство : зб. наук. пр. Молодих вчених та матеріали VI Відкритої студент. наук. конф. – 

Київ, 2013. – С. 83−188. 

8. Збірник методичних та інструктивних матеріалів арбітражної комісії федерації 

волейболу України. – Укладачі: М. Медвідь, А. Лейбельман, Е. Дорошенко. Київ – 

Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 72 с. 

9. Обучение, подготовка и переподготовка судей в гандболе: Учебное пособие 

дляпреподавателей  физического воспитания и студентов высших учебных заведений/ Сост.: 

В.А. Цапенко, В.А. Петров, И.Е. Дядечко. Запорожье: ЗНУ, 2006. 100 с.  

10. Сердюк Д.Г., Шалфєєв П.А., Петров В.О. Футбол: організація та проведення змагань: 

Методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 

2009. – 45 с. 

11. Медвідь М.М., Попов С.М. Організація та проведення спортивних змагань: Курс 

лекцій для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 117с. 

Нормативно-правові документи: 

1. Закон України Про фізичну культура і спорт. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/page 

2. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456). 

3. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2020 року. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249793397 

4. Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28 березня 

2003р. № 805 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики в Україні від 07.08.2003 № 222 «Про 

умови оплати праці працівників центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті. – К., 2001. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/page
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249793397


7. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» (Указ Президента України 

від 9 лютого 2016 року № 42/2016). – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/print1465286153060829 

8. Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.11.2011 р. за 

N1285 (внесено зміни і доповнення 17.12.2012 № 1429). 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 N 1641 (1641-2004-п) "Про 

затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і 

спорту у 2005 році" «ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового 
спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України». 

10. Стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» на 2017 рік в Миколаївській області. URL: 

http://nocsport.mk.ua/news/detail/619 

11. Указ Президента України від 28.09.2004 N 1148 (1148/2004) "Про Національну 

доктрину розвитку фізичної культури і спорту" 

12. Литвиненко О.М., Твеліна А.О. Організація та методика масової оздоровчої фізичної 

культури : навчально-методичний посібник. Миколаїв : МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2016. 130 с. 

19) Додаткові джерела: 

1. Цибульська В. В., Безверхня Г.В. Організація та методика спортивно-масової 

роботи:навч. посібник / уклад.: В. В. Цибульська.Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. 220 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Андреєва О. Характеристика базових категорій фізичної реабілітації. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/soc_gum/ppmb/texts/2009_9/09anecpr.pdf. 

2. Антипкін Ю. Г. Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників 

/Ю.Г.Антипкін [Електронний ресурс]. URL: http://m-l.com.ua/?aid=438#. 

3. Бердус М. Физическая рекреация и метатеоретические аспекты ее теории [Человек в 

мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы : Тез. докл. Междунар. конгр.] URL: 

http://lib.sportedu.ru/GetTexst.ids?TxtID=577. 

4. Здоровый образ жизни. URL: http://zdobr.ru/index.php/-mainmenu-120. 

5. Организация спортивних мероприятий [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.aerocreativ.ru/oformlenie_sport.htm. 

6. Популярно о медицине. URL: http://www.o-med.ru/zaryadka-gimnastika.php. 

7. Теорія та методика спортивно-масової фізичної культури. URL: 

http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/?page_id=592__ 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Оцінювання за семестр Підсумко

вий 

(модульн

ий) 

контроль 

Сума 

Змістовні модулі 

1 2 3 

10 10 70 10 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

- відвідувати лекції (онлайн/офлайн); 

- відвідувати практичні (семінарські заняття); 

- активно працювати на заняттях, відповідати на питання, готувати даткові завдання, робити 

доповіді); 

- вивчати тематичний матеріал передбачений самостійною роботою; 

- наявність поточної та підсумкової контрольних робіт; 

- дотримання умов академічної доброчесності. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/print1465286153060829
http://nocsport.mk.ua/news/detail/619
http://www.nbuv.gov.ua/soc_gum/ppmb/texts/2009_9/09anecpr.pdf
http://m-l.com.ua/?aid=438
http://lib.sportedu.ru/GetTexst.ids?TxtID=577
http://zdobr.ru/index.php/-mainmenu-120
http://www.aerocreativ.ru/oformlenie_sport.htm
http://www.o-med.ru/zaryadka-gimnastika.php
http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/?page_id=592__


22) Політика щодо академічної доброчесності: 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною та отримання позитивної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

нормативним документом КНУБА  Положення-про-заходи-щодо-підтримки-

академічної-доброчесності. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач має право змінити тему завдання. 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3480 

 

 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%25B%20
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%25B%20

