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Предметом вивчення дисципліни є вивчення

історії виникнення спорту та Олімпійських ігор в

Стародавній Греції, відродження Олімпійських

ігор, загальної характеристики та хронології ігор

Олімпіад. Соціально-політичні та правові аспекти

і економічні основи Олімпійського спорту.Історії

виникнення та розвитку професійного спорту,

соціально-політичні та економічні процеси, що

відбуваються у професіональному спорті.



Метою викладання навчальної дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» є підвищення ефективності підготовки

висококваліфікованих кадрів в галузі фізичного виховання та спорту, посилення ролі в начальному процесі теоретичної,

методологічної та світоглядної підготовки.

Основними завданнями курсу є

1. Надання студентам фундаментальних теоретичних знань та навичок, які будуть основою глибокої професійної

компетентності в вирішенні складних питань теорії та практики в галузі олімпійського та професійного спорту.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності 
загальні:
знати основні терміни і їх визначення, форми, методи, засоби для організації занять з дисципліни;
вивчити атрибутику і хронологію Олімпійських ігор, особливості їх організації і проведення;
знати основоположенні принципи і структури олімпійського спорту;

вивчити основні направлення діяльності МОК;
знати правові аспекти діяльності МОК, МСФ, НОК;
вивчити завдання та функції професійного спорту.
спеціальні :
вміти користуватися технічними засобами під час проведення занять з дисципліни;
вміти самостійно скласти програму та атрибутику Олімпійських ігор;
вміти проаналізувати Олімпійський рух на Україні;
вміти складати основоположні принципи сучасного олімпійського спорту;

вміти використовувати засоби масової інформації для популяризації олімпійських видів спорту;
вміти скласти правові аспекти відношення в професійному спорті;
самостійно складати  систему в індивідуальних та ігрових видах професійного спорту.



Розділ 1. Ведення в предмет і задачі навчальної дисципліни «Олімпійський спорт».

Розділ 2. Олімпійський спорт в стародавній Греції. Відродження Олімпійських ігор і 

історія олімпійського руху сучасності.

Розділ 3. Міжнародна олімпійська система: основоположні принципи, структура і 

функціонування. Програма сучасних Олімпійських ігор.

Розділ 4. Соціально-економічні і організаційно-правові аспекти сучасного руху.

Розділ 5. Любительство та професіоналізм у спорті.

Розділ 6. Предмет, зміст та основні поняття навчальної дисципліни «Професійний спорт». 

Передумови виникнення та історія розвитку професійного спорту.

Розділ 7. Мета, завдання та функції професійного спорту. Організаційна структура та 

управління професійним спортом.

Розділ 8. Економічні аспекти і розвиток професійного спорту. Економічний аналіз 

діяльності професійних ліг з різних видів спорту.

Розділ 9. Тенденції розвитку професійного спорту в світі на сучасному етапі та 

перспективи його становлення в Україні.


