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Назва дисципліни 

(курсу) 
Олімпійський та професійний спорт 

Кредити ЄКТС, 

години 

6 кредитів ЄКТС, 72 години – аудиторних: 20 години – лекції, 32 

годин – практичні, 20 годин – лабораторні  

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Семестр Сьомий  

Кафедра Теорії та практики фізичної культури і спорту 

Цільова аудиторія 
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт» 

Мова викладання Українська 

Методи 

викладання 
Словесні, наочні 

Форми організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, інтегративне поєднання з 

іншими дисциплінами, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Олімпійський та професійний спорт є основним  напрямом 

спортивного руху, що стрімко розвивається, сприяє зміцненню 

іміджу держав на міжнародній спортивній арені.  

Курс «Неолімпійські види спорту» має на меті сформувати 

необхідні знання з малорозвинених видів спорту у нашій державі. 

Мета 

Сформувати та систематизувати у здобувачів вищої освіти 

науково-методичне обґрунтування сучасної системи 

функціонування олімпійського та професійного спорту, а також 

системи підготовки спортсменів-професіоналів з урахуванням 

особливостей видів спорту та комерційних засад. 

Завдання 

Надати майбутнім фахівцям необхідні знання про цілісне 

розуміння завдань, мети та функцій олімпійського та професійного 

спорту, його роль та місце у сучасному світі;  
Сформувати професійний світогляд у майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту щодо організаційних, соціальних, 

економічних та правових аспектів функціонування видів 

олімпійського та професійного спорту. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність працювати в педагогічному та в спортивному 

колективі, мотивувати людей рухатися до спільної мети, 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

2. Здатність виявляти та формулювати проблеми у професійній 

діяльності, приймати обґрунтовані рішення та нести за них 

відповідальність. 

Фахові 

компетентності 

1. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан, 

адекватно вибирати засоби і методи для тренування з 

урахуванням  індивідуальних особливостей тих хто займається. 

2. Здатність здійснювати інструкторську, тренерську та 

селекційну діяльність у сфері фізичної культури і спорту. 

3. Здатність орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку спорту 

вищих досягнень, глобальних спортивних інноваційних процесах, 



розумінням їх перспектив і можливих наслідків для України. 

4. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики. 

Зміст курсу 

Історичні аспекти виникнення та становлення олімпійського 

та професійного спорту. Джерела зародження професійного 

спорту. Становлення та розвиток командних та особистісно-

командних видів професійного спорту. Формування та розвиток 

індивідуальних видів професійного спорту. Основні поняття і 

терміни. Олімпійський та професійний спорт у системі 

міжнародного спортивного руху. Сутність професійного спорту 

як соціального явища. Роль та значення професійного спорту у 

сучасному суспільстві. Сучасні аспекти взаємовідносин різних 

видів професійного спорту. Формування та розвиток 

олімпійського та професійного спорту у світі. Відбір та 

підготовка спортсменів-професіоналів. Роль та місце ЗМІ у 

формуванні та розвитку професійного спорту. Особливості 

розвитку професійного спорту в Європі. Особливості розвитку і 

функціонування професійного спорту у США. Система драфту. 

Особливості розвитку і функціонування професійного спорту в Азії 

та Африці. Розвиток різних видів олімпійського та 

професійного спорту в Україні. Історичні передумови розвитку 

професійного спорту в Україні. Етапи розвитку професійного 

спорту в Україні. Участь спортсменів України у олімпійських 

іграх. Проблеми і перспективи розвитку ігрових видів спорту в 

Україні.  Проблеми і перспективи розвитку індивідуальних видів 

спорту в Україні. Міжнародні змагання у олімпійському та 

професійному спорті. Загальна характеристика міжнародних 

змагань у професійному спорті. Характеристика ігор Олімпіад. 

Характеристика зимових Олімпійських ігор. Характеристика 

Всесвітніх ігор. Характеристика Європейських ігор. 

Характеристика світових та європейських чемпіонатів з ігрових 

видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол). 

Організаційно-правові основи олімпійського та професійного 

спорту. Правові взаємовідносини між державою та професійними 

спортивними лігами. Правова захищеність спортсменів-

професіоналів. Арбітражні суди. Основи правового регулювання у 

професійному спорті. Трудові взаємовідносини у професійному 

спорті. Асоціація спортсменів професійних ліг. Економічні засади 

олімпійського та професійного спорту. Організаційні та 

економічні аспекти розвитку професійного спорту. Джерела 

доходів у професійному спорті. Специфіка бізнесу у професійному 

спорті. Актуальні проблеми розвитку олімпійського та 

професійного спорту. Класифікація проблем у професійному 

спорті. Допінг як проблема та методи боротьби  з ним. Проблеми 

адаптації спортсменів України у професійному спорті. 

Політика курсу 

Для заохочення здобувачам розроблено систему нарахування 

додаткових балів (спортивні досягнення, поєднання навчальної 

роботи з професійною діяльністю, активна участь у спортивному 

житті ЗВО та ін.). Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин 

не вчасно виконують завдання втрачають право отримати оцінку 

вище 82 балів, а з поважних причин (хвороба, виїзд на спортивні 



змагання, навчально-табірний збір) – підтверджується 

відповідними документами та своєчасним повідомленням 

викладача у зручній для них формі (наприклад, в усній формі 

особисто викладачу, зателефонувавши на мобільний телефон, 

відправивши повідомлення на Viber, Telegram або на електронну 

пошту). Ми завжди зможемо прийняти альтернативні заходи для 

виконання завдань. У разі потреби є можливість часткового 

проходження курсу дистанційно (ознайомлення зі структурою 

курсу, робочою програмою, опрацювання лекцій, виконання 

тестових завдань на платформі «Майстер тест»). За попередньою 

домовленістю з викладачем будуть проводитись консультації за 

допомогою програм ZOOM або Meet.. 

Вид контролю Екзамен 

Викладач 

Кандидат філософських наук, професор Шелюк Василь 

Олександрович  

моб. тел.. +38 068 67 86 958 

e-mail: vasyl.sheliuk@rshu.edu.ua  
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