
1.2. Організація та методика масової фізичної культури  

Тип дисципліни:  

за вибором студентів 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

семінарські – 16. 

Лектори:  

к. фіз. вих., доцент : Слімаковський О.В. 

Результати навчання:  

Студент повинен знати: 

- основні форми організації оздоровчої фізичної культури; 

- поділ видів оздоровчої фізичної культури в залежності від їх спрямованості; 

- основні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності у загальноосвітніх школах та ВНЗ; 

- основні організаційні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання; 

- професійно-прикладна фізична підготовка її мета та завдання; 

- фізкультурно-спортивні товариства, федерації з видів спорту; 

- види контролю за оздоровчим ефектом занять; 

- вибір фізичних вправ у програмуванні оздоровчого тренування;  

- завдання масових фізкультурно-оздоровчих заходів та принципи їх проведення;  

- види фізкультурно-оздоровчих заходів та їх місце у фізкультурно-оздоровчій діяльності: 

пропагандистсько-рекламні, навчально-тренувальні, спортивно-видовищні, рекреаційні;  

- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- теорія та методика фізичного виховання у ВЗО; 

- професійна діяльність у сфері фізичного виховання;  

- правові основи діяльності вищої школи; 

- теорія та методика фізичного виховання; 

- фізіологія; 

- анатомія; 

- біохімія; 

- педагогіка, психологія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні основи  організації масової фізичної культури. Організація масової фізичної 

культури у різних сферах суспільства.. Фізкультурно-оздоровчий менеджмент та 

маркетинг. Система управління оздоровчою фізичною культурою в Україні. Міжнародний 

рух «Спорт для всіх». Методи контролю за оздоровчим ефектом занять. Особливості 

проведення оздоровчих занять з особами різного віку і статі. Організація масових 

фізкультурно-оздоровчих заходів.Завдання масових фізкультурно-оздоровчих заходів та 

принципи їх проведення. Види фізкультурно-оздоровчих заходів та їх місце у 

фізкультурно-оздоровчій діяльності: пропагандистсько-рекламні, навчально-тренувальні, 

спортивно-видовищні, рекреаційні. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів. Масові фізкультурно-оздоровчі заходи як видовища. Основні способи проведення 

масових фізкультурно-оздоровчих заходів. Пункти які включені в положенні про масові 

фізкультурно-оздоровчі заходи. 

Рекомендована література:  

1. Жданова О.М. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного 

туризму: Навч. посібник.- Луцьк: Ред.- вид. відділ “Вежа” держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2000. – 248 с.  



2. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

Державний комітет з фізичної культури і спорту України.- К., 1998. – 20 с.  

3. Франчук В.І. Основи менеджменту. – Лвів: Каменяр, 1997. – 95 с.  

4. Дударев И. Культурно-спортивні комплекси. – К.: Здоров’я, 1989.  

5. Вилькин Я.Р. Основы организации и документального обеспечения спортивных 

соревнований. – Минск, 1989. – 75 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: залік – у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 

 

 


