Олімпійський і професійний спорт
Анотація: Олімпійський та професійний спорт займає важливе місце в системі
підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту. Сьогодні важливим напрямом
підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих спеціалістів фізичного виховання
і спорту є посилення ролі в навчальному процесі теоретичної, методологічної та світоглядної
підготовки. Тому фундаментальні знання й навички, набуті студентами, можуть розглядатися
як основа глибокої професійної компетентності у вирішенні складних завдань. Саме такі
знання дає введення в практику фізкультурної освіти навчальна дисципліна „Олімпійський і
професійний спорт”.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Олімпійський і професійний
спорт" складена відповідно до освітньо професійної програми підготовки бакалавра напряму
підготовки 6.010203 Здоров’я людини.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни "Олімпійський і професійний спорт" є:
надання майбутнім фахівцям в галузі фізичної культури і спорту необхідних знань з
олімпійського і професійного спорту.
Основними завданнями вивчення «Олімпійського і професійного спорту» є:
• формування у студентів системи знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм,
методів, ідей та теорій фізичного виховання та спорту;

•

•
•
•
•
•
•

•

розвитку професійної самосвідомості майбутніх фахівців;

•

виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань фахівця,
причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної
культури;

•

прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення
самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури
та спорту;

•

навчання практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою,
критичного осмислення документів та першоджерел;

•

вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності для
орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки
спортивних явищ та подій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
базові поняття навчальної дисципліни „Олімпійський і професійний спорт”: Олімпізм,
олімпійський рух, олімпійський спорт, Олімпійські ігри, Ігри Олімпіади, зимові
Олімпійські ігри, Олімпіада, олімпійська символіка, олімпійський символ, олімпійський
девіз, олімпійський прапор, олімпійський плакат, олімпійський гімн, Олімпійська хартія,
Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародні спортивні об’єднання, Національний
олімпійський комітет, олімпійська клятва, програми Олімпійських ігор, олімпійський
чемпіон, професійний спорт, спортсмен-професіонал, професійна спортивна ліга, бізнес,
спонсорство, маркетинг тощо;
Олімпійські ігри Стародавньої Греції;
відродження олімпійського руху сучасності;
Ігри Олімпіад та зимові Олімпійські ігри;
Міжнародну олімпійську систему;
президентів МОК і їх роль у розвитку олімпійського спорту;
організацію, проведення і програми Олімпійських ігор;
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•
•
•
•
•

соціально-політичні і правові аспекти сучасного олімпійського спорту;
економічні основи олімпійського спорту;
загальну характеристику видів спорту, що входять в олімпійську програму;
місце і роль спортсмена в олімпійському спорті;
олімпійський спорт та проблеми оточуючого середовища;
олімпійський спорт та засоби масової інформації;
аматорство та професіоналізм у спорті;
історію розвитку професійного спорту;
міжнародний спортивний рух, професійний спорт і держава;
професійний спорт в США;
соціально-економічні аспекти сучасного професійного спорту;
правові аспекти і трудові відносини у професійному спорті;
становлення і сучасний стан деяких видів професійного спорту;
професійний спорт у Європі;
розвиток професійного спорту в Росії та Україні;
відбір спортсменів у професійному спорті;
система змагань у професійному спорті.
вміти:
використовувати отримані знання у процесі навчання й майбутньої професійної
діяльності;
проаналізувати історичні етапи становлення олімпійського та професійного спорту, їх
вплив на особистість та суспільство;
виявляти вплив соціально-економічного стану суспільства на розвиток олімпійського та
професійного спорту;
дати характеристику видів олімпійського і професійного спорту;
проаналізувати стан і перспективи розвитку олімпійського та професійного спорту в
Україні;
користуватися вихідними термінологічними поняттями навчальної дисципліни під час
навчання в університеті.

Методи оцінювання: поточне вибіркове опитування на лекціях, перевірка готовності
до семінарських занять, звіт за змістовий модуль, написання самостійних робіт, захист
індивідуальних навчально-дослідних завдань, підсумковий тестовий контроль, написання
МКР та ККР. По закінченню вивчення дисципліни студенти складають іспит.
Структорно-логічна схема дисципліни
Змістовий модуль № 1

Актуальні
проблеми сучасного олімпійського спорту

Відродження Олімпійських ігор Міжнародна олімпійська система
Олімпійські ігри Стародавньої Греції.
Модульна контрольна робота № 1

Змістовий модуль № 2

Становлення, організація та управління професіональним спортом.
Професійний спорт в США, Європі та Україні. Відбір та підготовка спортсменів у
професійному спорті

Модульна контрольна робота № 2
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