
АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Назва курсу 
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
Кредити ЄКТС, 

години 
3 кредити ЄКТС, 36 годин – аудиторні: 18 годин – лекції, 18 годин – практичні 

Рівень 

вищої освіти 
Другий (магістерський) 

Статус 
Вибіркова циклу професійної підготовки  

для здобувачів вищої освіти 2019року набору 

Семестр П'ятий 

Кафедра Теорії та методики олімпійського і професійного спорту 

Цільова аудиторія Здобувачі вищої освіти освітньої програми "Фізична культура і спорт" 

Мова викладання Українська 

Методи 
викладання 

Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація, ілюстрація; 

пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий 

Форми організації 

занять 
Лекція, презентація, дискусія, бесіда, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Засвоєння дисципліни сприятиме підвищенню теоретичної складової професійної 

підготовки студентів щодо управління та менеджменту у сфері фізичного 

виховання і спорту.  

Мета 

- формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і 

управління та менеджменту у галузі фізичноговиховання та спорту, що є 

необхіднимелементомстановленняфахівця.  

Завдання 

 - навчаннястудентівтеоретичних основ сучасного управління та менеджменту в 

спорті і фізичномувихованні; 

- навчання методам планування і організації фізкультурно-спортивних 

заходів; 

- наближеннязмістунавчання в університеті до 

запитівмайбутньоїпрактичноїдіяльностістудентів. 

Компетентності 

загальні: 

 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 - Здатність планувати та управляти часом. 

 - Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово) 

 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 - Здатність працювати в команді. 

 - Навички міжособистісної взаємодії. 

 - Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 - Здатністьдіятисоціальновідповідально та свідомо. 

 спеціальні: 

 - Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань 

базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки. 

 - Здатністьвикористовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та 

соціалізації особистості.  

 - Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів 

людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.  

 - Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та 

форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними 

картами та іншими засобами навігації. 

 - Здатністьрозв’язуватипрактичніпроблеми за невизначених умов в 

окремихнапрямахфізичноїкультури і спорту. 

Політика курсу 

Політика курсу спрямована на вивчення загальнотеоретичних основ 

управління та менеджменту, з урахуванням сучасних даних у напрямку 

структурної організації галузі фізичної культури і спорту, особливостей 

професійної діяльності фахівця у сфері фізичної культури і спорту, кадрового 



забезпечення галузі, вміння працювати у команді та індивідуально, вміння 

презентувати результати професійної діяльності, вчасно і вміло вирішувати 

поставлені завдання, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.  

На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе 

ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та 

взаємодопомогу, роботу у команді. На заняттях панує індивідуальний підхід.  

При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична 

підготовка, виконання завдань для самостійної роботи. Всі види робіт доцільно 

виконувати в оговорений викладачем термін.  

Пропущені заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів (за умови 

неможливості виконання в означений термін із поважної причини, строки 

відпрацювання оговорюються індивідуально). При виконанні всіх завдань і видів 

контролю курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. 

Підсумковий 

контроль 
екзамен 

Викладач 
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Собко Наталія 

Григорівна 

 


