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 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ»  

 

 

Курс: IV 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма: 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного 

виду спорту 

Форма проведення: комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

  



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт»  

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. * 

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (40 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного 

навчання Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

 

*За умови введення карантинних обмежень, екзамен може проводитись 

дистанційно. 
 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

Тема 1. Особливості і функції професійного спорту. Роль і місце 

професійного спорту в суспільстві. 

Тема 2. Особливості професійного спорту як соціального явища 

Тема 3. Організаційна структура та керування професійним спортом. 

Тема 4. Ліга як основна структурна одиниця професійного спорту. 

Тема 5. Організаційна структура професійного спортивного клубу (команди). 

Тема 6. Характеристика професійного спортивного клубу. 

Тема 7. Джерела прибутків у професійному спорті. 

Тема 8. Професійний спорт у Європі. 

Тема 9. Галузь ФКіС як об’єкт управління. 

Тема 10. Організаційно-правові основи професії спортивного менеджера. 

Тема11. Менеджмент фізкультурно-спортивної організації. 

Тема 12. Організаційна структура управління в фізкультурно-спортивній 

організації. 

Тема 13. Технологія створення фізкультурно-спортивної організації. 

Тема 14. Державна політика у сфері ФКіС в Україні. 

Тема 15. Державне регулювання галузі ФКіС. 

Тема 16. Сучасні управлінські технології в практиці фізкультурно-

спортивних організацій. 

Тема 17. Бізнес-планування у спортивному менеджменті. 

Тема 18. Планування роботи у фізкультурно-спортивній організації. 

Тема 19. Історичні передумови становлення та розвитку адаптивного спорту. 



Тема 20. Адаптивний спорт в системі міжнародного спортивного руху. 

Тема 21. Основи адаптивного спорту як складової адаптивної фізичної 

культури.  

Тема 22. Структура та управління адаптивного спорту. 

Тема 23. Становлення системи міжнародних змагань в адаптивному спорті. 

Тема 24. Паралімпійські ігри: історія виникнення й становлення. 

Тема 25. Загальна характеристика Дефлімпійських ігор. 

Тема 26. Організація та проведення Спеціальних Олімпіад. 

Тема 27. Розвиток адаптивного спорту на міжнародному та національному 

рівнях на сучасному етапі. 

Тема 28. Основи підготовки спортсменів в адаптивному спорті. 

Тема 29. Організаційно-методичні положення підготовки спортсменів в 

Паралімпійському та Дефлімпійському спорті.  

Тема 30. Основні засади підготовки спортсменів-учасників Спеціальних 

Олімпіад.  

Тема 31. Становлення та розвиток адаптивного спорту в Україні. 

Тема 32. Участь українських спортсменів в Паралімпійських, 

Дефлімпійських та Іграх Спеціальних Олімпіад. 

Тема 33. Актуальні проблеми адаптивного спорту.  
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