Організація та управління у сфері фізичного виховання
Тип дисципліни:
вибіркова.
Семестр:
восьмий.
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 30, практичні
– 20.
Лектор:
канд. пед. наук, доцент Герасименко С.Ю.
Результати навчання:
– знати побудову системи управління сферою фізичного виховання і спорту в Україні,
структурну побудову та зміст діяльності всіх типів організацій, в компетенції яких є фізичне
виховання населення, структурну побудову та зміст діяльності міжнародних організацій, які
опікуються фізичним вихованням населення.
– вміти планувати діяльність організації, її підрозділів, делегувати повноваження, будувати
та удосконалювати організаційні структури, мотивувати діяльність співробітників,
застосовувати різні види контролю, вирішувати конфліктні ситуації та ін.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– соціологія, педагогіка, психологія, правознавство;
– вступ до спеціальності;
– теорія та методика фізичного виховання.
Зміст навчальної дисципліни:
Організація та управління у сфері фізичного виховання як навчальна та наукова дисципліна.
Система управління сферою фізичного виховання в Україні.
Регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання.
Функції управління сферою фізичного виховання.
Управління персоналом організацій сфери фізичного виховання.
Міжнародний спортивний рух і місце у ньому організацій з фізичного виховання.
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт.
– підсумковий контроль: екзамен – у восьмому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
теорії та методики фізичного виховання.

