




1. Опис навчальної дисципліни 

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ» 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма здобуття 

освіти  

Заочна форма здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 4/120 0,46/14 

Усього годин аудиторної роботи 48 14 

в т.ч.:   

 лекційні заняття, год. 16 6 

 практичні заняття, год. 32 8 

 лабораторні заняття, год.   

 семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи                  72 24 

Вид контролю  Залік 

 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 50,0% 

для заочної форми здобуття освіти -12,5 % 

 

 

2. Предмет, мета  та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Предмет, мета  та вивчення  навчальної дисципліни. 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Олімпійський і професійний спорт» 

включає в себе обсяги знань, що повинні засвоїти здобувачі вищої освіти: 

- алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни;  

- необхідне методичне забезпечення; 

-  складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

 -  правильний підбір інвентаря та обладнання для занять з олімпійського і професійного 

спорту; 

 -  вміння оцінювати стан здоров’я, фізичну, функціональну та спортивну підготовленість. 

 Метою навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань та 

сформувати у них практичні навички щодо організації та проведення занять з олімпійського і 

професійного спорту. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Олімпійський і професійний спорт» 

 ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах: історія фізичної культури,  психологія, 

анатомія, фізіологія, гігієна, біомеханіка.   

Здобуті знання з «Олімпійський і професійний спорт» є основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: педагогіка, теорія і методика спортивного тренування. 

 

 2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК,  СК(ФК)). 

Вивчення навчальної дисципліни «Олімпійський і професійний спорт» передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей. 



Загальні компетентності (ЗК): 

      ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 

     ФК 6. Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.  

ФК 14. Здатність до безперервного професійного розвитку. 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

       ПРН 5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег. 

       ПРН 8. Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних 

змагань.  

       ПРН 12. Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського 

руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1.  Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

 

Кількість годин 

Денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

Заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

Усь

о-го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Розділ 1 

Теоретичні відомості  щодо сучасних  технологій олімпійського і професійного спорту 

Олімпійські ігри Стародавньої Греції та відродження Олімпійського руху. 

Тема 1. Олімпійський 

 спорт як наукова і  

навчальна дисципліна 
 

6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 2. Олімпійські ігри 

Стародавньої Греції 

 

6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 3. Відродження 

олімпійських ігор 

 

6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 4. Ігри Олімпиад 6 2 2   2 6 2 2   2 

Тема 5. Зимові 

Олімпійські ігри 

Разом за 1 розділ  

6 

 

30 

2 

 

10 

2 

 

10 

  2 

 

10 

 

 

18 

 

 

8 

 

 

8 

   

 

8 

Розділ 2 

 Міжнародна 

олімпійська система 

Тема 1. Міжнародна 

олімпійська система 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

2 

      

Тема 2. Організація і 

проведення Олімпійських 

6 

 

2 

 

2 

 

  2 

 

 

 

     



ігор 

Разом за 2 розділ 

 

22 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

             

 
            

Розділ 3.  

Соціально-політичні, правові та економічні аспекти олімпійського спорту. 

Тема 1. Соціально-

політичні, правові та 

економічні аспекти 

олімпійського спорту. 

Разом за 3 розділ  

6 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

  2 

 

 

 

2 

24 

 

 

 

24 

     

Розділ 4. Виникнення, розвиток, 

функції і структура 

професійного спорту 

Тема 1. Передумови 

 виникнення і розвитку, цілі, 

завдання, зміст і функції 

професійного спорту. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

   

 

 

2 

 

 

 

10 

     

Тема 2. Економічні і правові 

аспекти професійного спорту. 

Тенденції розвитку професійного 

спорту на сучасному етапі та 

перспективи його становлення на 

Україні.  

 

Разом за 4 розділ  

Усього годин  

6 

 

 

 

 

 

 

12 

64 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

22 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

22 

  2 

 

 

 

 

 

 

8 

22 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

80 

     

             

3.2 . Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

Рік підготовки 1-й ДФЗО ЗФЗО 

 

Розділ 1 

Олімпійські ігри Стародавньої Греції та відродження олімпійського руху 

1 Лекція №1.  Олімпійській спорт, як наукова і навчальна 

дисципліна 

Всього:  за 1 розділ 

2 

 

2 

2 

2 Лекція № 2, Міжнародна олімпійська система  

Тема 1. Міжнародна олімпійська система. 

Всього:  за 2 розділ 

 

 

2 

 

 

2 

3 Лекція №3 Соціально-політичні, правові та економічні 

аспекти олімпійського спорту 

Разом за 3 розділ 

Лекція №4. Виникнення, розвиток, функції і структура 

професійного спорту 

Тема 1. Передумови виникнення і розвитку, цілі, завдання, зміст і 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 



функції професійного спорту.  

Всього:  за 4 розділ 

Разом  

 

 

2 

8 

 

 

6 

3.3 . Теми практичних занять 

№ Назва теми К-ть годин 

                        Рік підготовки 1-й ДФЗО ЗФЗО 

 

Розділ 1 

Олімпійські ігри Стародавньої Греції та відродження олімпійського руху 

1. Тема 1. Вступ до дисципліни “Олімпійський спорт”. 

Предмет і зміст дисципліни. Мета і завдання дисципліни. 

Основні поняття і групи термінів. 

2 2 

2. Тема 2. Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Історія 

виникнення олімпійських ігор. Фізичне виховання в системі 

освіти і виховання в Стародавній Греції. Організація 

Олімпійських ігор. Програма Олімпійських ігор. Кризові 

явища і кінець Олімпійських ігор.   

2 2 

3. Тема 3. Відродження Олімпійських ігор. Спроби 

відродження олімпійських ігор. П'єр де Кубертен і 

відродження олімпійських ігор. Конгрес 1894 р. і його роль у 

відродженні олімпійського руху. Рішення прийняті 

Конгресом. Хартія МОК. Створення МОК.  

2 2 

4. Тема 4. Періодизація Олімпіад. Олімпійська хартія про 

проведення Олімпіад Перші Олімпійські ігри в Афінах. 

Періодизація сучасних Олімпійських ігор.  

Тема 5. Олімпійські ігри І та ІІ періодів. Умови і загальні 

характеристики І та ІІ періодів олімпійських ігор. Хронологія 

проведення Олімпійських ігор І та ІІ періодів. 

Тема 6. Олімпійські ігри ІІІ та ІV періодів. Умови і 

загальні характеристики ІІІ-ІV періодів Олімпійських ігор. 

Хронологія проведення олімпійських ігор ІІІ-ІV періодів. 

Проблеми сучасних Олімпійських ігор. 

Тема 7. Зародження і поява зимових Олімпійських ігор. 

Зимові види спорту в програмах Олімпіад. Ідея виділення 

зимових олімпійських ігор в окремі. Перші зимові 

Олімпійські ігри. Роль зимових олімпійських ігор в 

сучасному олімпійському русі. 

Тема 8. Зимові олімпійські ігри. Періодизація і строки 

проведення зимових Олімпійських ігор. Програми і види 

спорту зимових олімпійських ігор. Хронологія і 

характеристики проведення зимових Олімпійських ігор. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

2 

 За 1 розділ: 16 8 

Розділ 2. 

Міжнародна олімпійська система 

1. Тема 1. Структура міжнародної олімпійської системи. 
Структура олімпійського руху: МОК, НОКи, МКОК, МСФ, їх 

2  



роль, діяльність і взаємовідносини. Континентальні, 

регіональні та інші ігри, їх роль в олімпійському русі.  

 

2. Тема 2. Національні олімпійські комітети (НОК) і 

міжнародні спортивні федерації (МСФ) і основи їх 

діяльності.  Історія створення НОКів, їх структура та 

функції. Історія створення МСФ, їх структура і функції. 

Національні спортивні федерації (НСФ), їх структура і 

функції. Участь МСФ в проведенні олімпійських ігор.  

 

2  

3. Тема 3. Організація проведення олімпійських ігор. 

 Вибір міста – організатора Олімпійських ігор. 

Організаційний комітет по проведенню Олімпійських ігор, 

його склад, задачі і функції. Підготовка до проведення 

олімпійських ігор. Вимоги до проведення Олімпійських ігор, 

спортивних споруд. 

Тема 4. Програма Олімпійських ігор.  Загальна 

характеристика олімпійських видів спорту. Програма 

Олімпійських ігор. Сучасні проблеми Олімпійських програм.  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 За II розділ 8  

Розділ 3. 

Соціально-політичні основи Олімпійського руху 

  

1. Тема 1. Соціально-політичні основи Олімпійського руху. 

Олімпійський спорт і політика. Використання Олімпійських 

ігор в політичних цілях. Апартеїд, націоналізм і боротьба з 

ними. Демократизація МОК. Інтернаціональний характер 

олімпійського руху.  

2  

2. Тема 2. Правова основа і основні напрямки діяльності 

МОК. Олімпійська хартія основний документ регламентації 

міжнародного олімпійського руху. Основні положення 

регулювання діяльності МОК, НОК, МСФ. Юридичні 

відносини МОК, НОК, МСФ, НСФ. Боротьба МОК за єдність 

олімпійського руху, з апартеїдом, застосування допінгу.   

2  

 За III розділ 4  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Розділ 4. Виникнення, розвиток, функції і структура 

професійного спорту 

Тема 1. Економічна діяльність МОК. Фінансування 

олімпійського спорту в різних країнах. Джерела фінансових 

прибутків МОК і їх використання. Рекламно-комерційна і 

ліцензійна діяльність МОК, НОК, МСФ. Комерційне 

використання організації і проведення Олімпійських ігор. 

Фінансування олімпійського спорту на Україні. 

Тема 2. Спортивні споруди і охорона навколишнього 

середовища на Олімпійських іграх. Вимоги, що 

пред'являються для спортивних споруд. Вибір місць і 

розташування спортивних об'єктів. Навколишнє середовище і 

його охорона. Проблеми спортивних споруд після закінчення 

Олімпіад. 

Тема 3. Олімпійський спорт і засоби масової інформації 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



(ЗМІ). Взаємозв'язок ЗМІ та олімпійського спорту. Роль ЗМІ 

в розвитку олімпійського спорту. Професійні та морально-

етичні проблеми ЗМІ. Залежність олімпійського спорту від 

телебачення. 

Тема 4. Україна в олімпійському русі. Витоки 

олімпійського руху України. НОК, МСФ України, їх 

структура і завдання. Участь спортсменів України в 

Олімпійських іграх. Перспективи розвитку олімпійського 

руху на Україні. Спортсмені Львівщини в Олімпійських іграх. 

За 4 розділ 

Разом: 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

36 

3.4 . Тематична самостійна робота    

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Рік підготовки 1-й ДФЗО ЗФЗО 

 

Розділ 1. 

 Олімпійські ігри Стародавньої Греції та відродження олімпійського руху 

1. Тема 1. Вступ до дисципліни “Олімпійський спорт” 

Реферат на тему: «Ваш вид олімпійського спорту». 

2  

2. Тема 2. Олімпійські ігри Стародавньої Греції 

Реферат на тему: «Олімпійські ігри Стародавньої Греції». 

2  

3. Тема 3. Відродження Олімпійських ігор 

Законспектувати інформацію відродження Олімпійських ігор 

 

2  

4. Тема 4. Періодизація Олімпіад  

Підготувати опис періодизація Олімпіад  

2  

5. Тема 5. Олімпійські ігри I та  II періодів 

Підготувати опис Олімпійських  ігор I та  II періодів  

2  

 Разом 10  

 

Розділ 2. 

Міжнародна олімпійська система 

1. Тема 1. Олімпійські ігри  III та  IV періодів. Зародження і 

поява зимових Олімпійських ігор.  

2  

2. Тема 2. Зимові олімпійські ігри. Структура міжнародної 

олімпійської системи. Національний олімпійський комітет 

(НОК) і міжнародні спортивні федерації (МСФ) і основи їх 

діяльності. 

Разом 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 Розділ 3. Соціально-політичні, правові та економічні 

аспекти олімпійського спорту.   

  

1. 

 

 

 

2. 

Тема 1. Організація і проведення Олімпійських ігор. 
Опрацювати три наукові статті з питань дослідження впливу 

занять з використанням спортивних технологій  на організм 

спортсмена та здійснити порівняльний аналіз.  

Тема 2. Програма Олімпійських ігор. 

2 

 

 

 

2 

 



3. 

4. 

5. 

Тема 3. Соціально-політичні основи Олімпійського спорту. 

Тема 4. Правова основа і основні напрямки діяльності МОК. 

Тема 5. Економічна діяльність МОК 

2 
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 Разом 12  

 

Розділ 3. 

 Виникнення, розвиток, функції і структура професійного спорту 

1. 

 

2. 

 

3. 

Виникнення, розвиток, функції, структура і види 

професійного спорту 

Спортивні споруди і охорона навколишнього середовища на 

Олімпійських іграх. 

Підготувати реферат на тему: «Спортивні споруди і охорона 

навколишнього середовища у моєму виді спорту».  

2 

 

2 

 

4. Олімпійський спорт і засоби масової інформації. Україна в 

олімпійському русі.  

Скласти план-конспект олімпійського уроку. 

Разом 

2 

 

 

6 

 

 Всього: 6  

 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 50  

 Всього: 56  

 

9. Індивідуальні завдання 

Під час виконання індивідуальних завдань здобувач вищої освіти студент повинен закріпити 

матеріал, навчитися самостійно працювати з літературою. Індивідуальна семестрова робота 

здобувача вищої освіти має на меті поглиблення знань з навчальної дисципліни шляхом 

виконання індивідуального завдання, яке передбачає аналіз певних подій, етапів розвитку і 

взаємовідносин в олімпійському і професійному спорті, написання і захист рефератів, підготовку 

доповідей на науково-практичних конференціях, виготовлення наочних посібників і таблиць. З 

метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення їх балів за поточний 

контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне завдання, (написання 

реферату і виконання описових завдань). 

Приклади типових тем рефератів: 

1. Технології проведення спортивних  тренувань з використанням циклічних вправ. 

2. Технологія проведення спортивних тренувань з використанням ациклічних вправ.  

3. Технологія проведення спортивних тренувань  з використанням різних видів спорту, 

фітнесу. 

4. Технології проведення спортивних тренувань у водному середовищі. 

5. Анімаційні технології організації і проведення занять з спортивної  рухової активності. 

6. Історія та міфи виникнення Олімпійських ігор в Стародавній Греції. 

7. Зародження Олімпійських ігор Стародавньої Греції. 

8. Спроби відродження Олімпійських ігор Стародавньої Греції. 

9. Загальна характеристика першого періоду Олімпійських ігор (1896-1912  рр.) 

10. Зимові Олімпійські ігри в системі олімпійського руху. 

11. Літні Олімпійські ігри в системі олімпійського руху. 

12. Основоположні принципи олімпійського спорту. 



13. Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК): основи його діяльності. 

14. “Відкрити” Олімпійські ігри і проблеми професіоналізму в олімпійському спорті. 

15. Боротьба проти застосування допінгу в олімпійському спорті. 

16. Олімпійський рух на Україні. 

17. Олімпійський рух на Львівщині. 

 

4. Методи навчання 

     Під час вивчення предмету використовуються словесні методи: розповідь-пояснення, 

бесіди, лекції, імітаційні активні методи (аналіз конкретних ситуацій). 

     Наочні методи: демонстрація окремих завдань. 

     Практичні методи: усне і письмове опитування, міні-лекції, бліц-опитування. 

5. Методи контролю 

     Форми проведення поточної перевірки: усна співбесіда; письмове фронтальне опитування; 

письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; консультація з метою контролю 

перевірки виконання самостійної роботи тощо. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Критерії оцінювання студентів денної форми  здобуття освіти 

 

Контроль результатів навчання студентів є необхідним елементом освітнього процесу. 

Суть контролю полягає у виявленні та вимірюванні компетентностей студентів, у 

взаємопов'язаній діяльності викладача і студента. 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного 

та підсумкового контролю. 

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за 

кожний підсумковий контроль становить 100. Кожній сумі балів відповідає оцінка за 

національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80-89 В 
добре  

70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100: 

100 (ПК) = 100, де: 

100 (ПК) − 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати студент за 

семестр. 

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: 

5 – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко і всебічно розкриє зміст, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив 90% тестових завдань. 

4 – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриє зміст завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

3 – у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхнево (без 

аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

.20
5

100
САЗ

САЗ
ПК 


  

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі «за 

національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/незараховано». Присутність студента 

при виставленні підсумкової оцінки не обов’язкова,  якщо ним виконані усі передбачені види 

робіт. 

 

7. Навчально-методичне забезпечення. 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект лекцій із дисципліни. 

Питання для заліку.  

1. Дайте загальнֺу характеֺристику першого періоду Ігор Олімпіаֺд.  

2. Особливості олімпійֺського спорту. 

3. Опишіть правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі.  

4. Назвіть джерела спорту Древньоֺї Греції.  

5. Розкажіть про президеֺнтів МОК і роль їх діяльноֺсті в розвиткֺу олімпійֺського спорту. 

6. Особливості відбору спортсмֺенів до клубів НФЛ, НБА, ГБЛ . 



7. Охарактеризуйте XX Зимні Олімпійֺські ігри.  

8. Назвіть економіֺчні основи олімпійֺського спорту.  

9. Поясніть роль видатниֺх спортсмֺенів в розвиткֺу професіֺйного спорту.  

10.Охарактеризуйте олімпійֺський рух в Україні.  

11.Розкажіть про XXII Олімпійֺські ігри. 

12.Поясніть значеннֺя колектиֺвного договорֺу як основи трудовиֺх відносиֺн в професіֺйному 

спорті.  

13.Дайте характеֺристику Панамерֺиканським іграм.  

14.Розкажіть про IV Зимові Олімпійֺські ігри.  

15.Поясніть критеріֺї економіֺчної ефективֺності систем змагань. 

16.Охарактеризуйте НОК і основи їх діяльноֺсті. 

17.Розкажіть про XIІ ігри Олімпіаֺди.  

18.Назвіть джерела доходів професіֺйного спорту. 

19.Розкажіть про Конгрес 1894 року і його роль в олімпійֺському руху.  

20.Охарактеризуйте I Зимові Олімпійֺські ігри. 

21.Поясніть специфіֺку спортивֺного бізнесу в США.  

22.Охарактеризуйте Зимові Олімпійֺські ігри в системі олімпійֺського спорту.  

23.Розкажіть про VII Ігри Олімпіаֺд.  

24.Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві.  

25.Дайте загальнֺу характеֺристику четвертֺого періоду Ігор Олімпіаֺд.  

26.Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті.  

27.Поясніть роль асоціацֺій спортсмֺенів професіֺоналів в правовоֺму регулювֺанні 

спортивֺного бізнесу. 

28.Розкажіть про Ігри I Олімпіаֺди.  

29.Дайте загальнֺу характеֺристику третьогֺо періоду Ігор Олімпіаֺд.  

30.Поясніть особливֺості розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі.  

31.Поясніть особливֺу роль фізичноֺго вихованֺня в системі вихованֺня і навчаннֺя Древньоֺї 

Греції.  

32.Дайте загальнֺу характеֺристику другого періоду Ігор Олімпіаֺд.  

33.Поясніть проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України в професіֺйному спорті.  

34.Дайте загальнֺу характеֺристику першого періоду Ігор Олімпіаֺд.  

35.Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті.  

36.Поясніть систему змагань в індивідֺуальних видах професіֺйного спорту.  

37.Назвіть основні напрямкֺи діяльноֺсті МОК.  

38.Розкажіть про Азійськֺі ігри.  

39.Поясніть систему змагань в ігрових видах професіֺйного спорту.  

40.Розкажіть про внесок П’єра де Кубертеֺна в розвитоֺк олімпійֺського руху.           

41.Охарактеризуйте другий період Ігор Олімпіаֺд.  

42.Розкажіть про розвитоֺк професіֺйного футболу в Європі. 

43.Розкажіть про внесок Хуана Антоніо Самаранֺча в розвитоֺк олімпійֺського руху.  

44.Поясніть роль фізичноֺго вихованֺня в системі вихованֺня в системі вихованֺня і навчаннֺя в 

Древній Греції.  

45.Охарактеризуйте проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України в професіֺйному спорті.  

46.Розкажіть про Панамерֺиканські ігри. 

47.Охарактеризуйте ігри XXV Олімпіаֺди в Барселоֺні.  

48.Поясніть систему змагань в ігрових видах професіֺйного спорту. 



49.Розкажіть про І Зимові Олімпійֺські ігри.  

50.Дайте характеֺристику четвертֺого періоду олімпійֺського руху.  

51.Поясніть особливֺості відбору спортсмֺенів до клубів НБА, ГБЛ, НФЛ.        

52.Охарактеризуйте Олімпійֺські Ігри Древньоֺї Греції.  

53.Розкажіть про боротьбֺу з допінгоֺм у спорті.  

54.Розкажіть про специфіֺку спортивֺного бізнесу в США. 

55.Розкажіть про структуֺру і функціоֺнування олімпійֺського спорту. 

56.Назвіть спортивֺні споруди в Древній Греції.  

57.Поясніть «Драфт» систему відбору спортсмֺенів в команднֺих видах спорту. 

58.Назвіть мету та задачі МОК.  

59.Розкажіть про Конгрес 1894 року і його роль в олімпійֺському руху.  

60.Назвіть видатниֺх українсֺьких спортсмֺенів і пояснітֺь їх роль в розвиткֺу професіֺйного 

спорту.  

61.Назвіть економіֺчні основи олімпійֺського спорту.  

62.Дайте загальнֺу характеֺристику третьомֺу періоду Ігор Олімпіаֺд.  

63.Поясніть значеннֺя колектиֺвного договорֺу як основи трудовиֺх відносиֺн в професіֺйному 

спорті.  

64.Розкажіть про організֺацію і програмֺу Олімпійֺських ігор Древньоֺї Греції. 

65.Охарактеризуйте мету та завданнֺя НОК і основи їх діяльноֺсті.  

66.Поясніть специфіֺку спортивֺного бізнесу в США  

67.Розкажіть про Олімпію – місце проведеֺння Олімпійֺських ігор Древньоֺї Греції. 

68.Охарактеризуйте ігри XXII Олімпіаֺди.  

69.Опишіть правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі.  

70.Назвіть джерела спорту Древньоֺї Греції.  

71.Дайте характеֺристику третьогֺо періоду Олімпійֺських ігор.  

72.Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві.  

73.Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті.  

74.Охарактеризуйте Зимові Олімпійֺські ігри в системі олімпійֺського спорту.  

75.Поясніть роль асоціацֺій спортсмֺенів професіֺоналів в правовоֺму регулювֺанні 

спортивֺного бізнесу.  

76.Розкажіть про І Зимові Олімпійֺські ігри.  

77.Розкажіть про внесок П’єра де Кубертеֺна в розвитоֺк олімпійֺського руху.  

78.Поясніть особливֺості розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі.  

79.Розкажіть про боротьбֺу з допінгоֺм у спорті. 

80.Розкажіть про внесок Хуана Антоніо Самаранֺча в розвитоֺк олімпійֺського руху.  

81.Поясніть проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України і Росії в професіֺйному спорті.  

82.Розкажіть про Олімпію – місце проведеֺння Олімпійֺських ігор Древньоֺї Греції.      

83.Охарактеризуйте XXVIII Олімпійֺські ігри.  

84.Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві. 

85.Сутність професійного спорту як соціального явища. 

86.Проблема аматорства в сучасному олімпійському спорті. 

87.Економічні засади олімпійського спорту. 

88.Економічні засади професійного спорту.  

89.«Відкриті» Олімпійські ігри і вирішення проблеми аматорства і професіоналізму в 

олімпійському спорті. 

         90.Економічні програми організації і проведення Олімпійських ігор. 



 

 

 

8. Рекомендована література 

  

Базова 
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