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1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова  Форма навчання:  денна / заочна 

Освітній ступінь: бакалавр     

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт_________ 

Освітня програма: Середня освіта: фізична культура, Фізична культура і спорт: 

тренерсько-викладацька діяльність____________________________________  

Рік навчання:   2   Семестр:    3-8   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4 кредити (120 год.: 22- лекції;  22- 

практичні;  72 - самостійна робота) 

Кількість кредитів (годин) заочна форма:  4 кредити  (120 год.: 6- лекції;  6- 

практичні;  108- самостійна робота) 

Мова викладання:  українська  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Рубан  Ася Костянтинівна           

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Кафедра: кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Робочій e-mail: ruban_ak@ukr.net _______________________________________ 

Години консультацій на кафедрі:  середа  14.30 – 15.30 годин__________ 

    

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Формування соціальних відносин у сфері фізичної культури і 

спорту» є вибірковим  компонентом підготовки здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» зі спеціальностей 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017 

Фізична культура і спорт, спрямована на формування і розвиток загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до навчального 

навантаження підготовки бакалавра зазначених  спеціальностей.  

Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується метою навчальної 

дисципліни – вивчення соціальної сутності фізичної культури та спорту, аналіз 

моделей соціальної взаємодії та поведінки людей в даному виді культури; 
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формування у студентів наукового світогляду в галузі фізичної культури та 

спорту як соціальних явищ; системи вмінь самостійно аналізувати соціальні 

процеси та явища в даному виді культури суспільства, розглянути актуальні 

проблеми та виклики у сфері фізичної культури та спорту; виявити вплив 

соціальних чинників на їх розвиток та зворотні механізми взаємодії спорту та 

суспільства. 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Дисципліна «Формування соціальних відносин у сфері фізичної культури і 

спорту» пов’язана з навчальними дисциплінами «Основи філософських знань», 

«Україна в європейській історії та культурі», професійна підготовка пов’язана з 

відомостями дисциплін «Вступ до спеціальності з основами наукових 

досліджень», «Теорія та методика фізичного виховання», «Організація фізичного 

виховання в умовах НУШ», «Технології оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності», враховуючи, що дані дисципліни передбачають вивчення 

спеціальних та галузевих соціологічних теорій. 

Завданням дисципліни є сформувати розуміння про соціологію фізичної 

культури та спорту як наукової дисципліни, її ролі та потенціалі у вивченні 

різноманітних сторін даних соціальних явищ; розкрити соціальну сутність 

фізичної культури та спорту, їхня і якості, властивості та функції як соціальної 

системи; показати соціальний механізм зв’язків та відносин у галузі фізичної 

культури та спорту; сформувати знання про соціальний механізм формування та 

проявлення активності особистості в галузі фізкультури та спорту як основи 

здорового образу життя серед різних соціальних груп населення; ознайомити з 

основними методиками прикладних соціологічних досліджень у галузі фізичної 

культури та спорту; сформувати вміння їхнього самостійного проведення та 

використання результатів у професійній діяльності. 

Вивчення дисципліни «Соціологія фізичної культури і спорту» повинно 

сформувати термінологічний апарат соціології спорту;  показати динаміку спорту 

в контексті соціокультурної еволюції товариств, його приховані структурні 

параметри і роль у сучасній цивілізації; дати характеристику спорту як 

соціального інституту, який має взаємозв'язок з багатьма сферами сучасного 

суспільства, його соціальними функціями; розкрити характерні особливості та 

механізми впливу спорту на процес соціалізації особистості; дати студентам 

інформацію про ставлення різних соціально-демографічних груп населення до 

спорту і фізичного виховання (їх потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, 

поведінки, стилю, способів життя та ін.); вміння аналізувати і критично 

оцінювати ключові соціальні проблеми сучасного спорту; самостійно 

підготувати та провести емпіричні соціологічні досліджень у сфері фізичної 

культури і спорту, використовувати результати цих досліджень у своїй науковій і 

професійній діяльності. 

Семестрова атестація з дисципліни передбачає усний залік з відповідями на 

питання лекційних та семінарських занять. 



4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійних програм усіх спеціальностей. 

1. Знати:  

 розуміння фізичної культури та спорту як наукової дисципліни, її ролі та 

потенціалі у вивченні різноманітних сторін даних соціальних явищ; 

 сутність формування соціальних відносин в процесі занять фізичною 

культурою та спортом, їх якості, властивості та функції як соціального 

середовища; 

 соціальний механізм формування та прояв активності особистості в галузі 

фізкультури та спорту як основи здорового образу життя серед різних 

соціальних груп населення; 

 характеристику фізичної культури та спорту як соціального середовища, що 

має взаємозв'язок з багатьма сферами сучасного суспільства, його соціальними 

функціями.  

 характерні особливості та механізми впливу фізичної культури та спорту на 

процес соціалізації особистості.  

 ставлення різних соціально-демографічних груп населення до спорту і 

фізичної культури в цілому (їх потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, 

поведінки, стилю, способів життя та ін.). 

 соціокультурний потенціал фізичної культури та спорту. 

2. Уміти: 

 аналізувати і критично оцінювати ключові соціальні проблеми сучасного 

спорту; 

 оперувати основними категоріями, поняттями та термінами;  

 розв’язувати практичні проблеми в окремих напрямах фізичної культури і 

спорту 

 розуміння соціальних проблем у фізичній культурі та спорті, причин їх 

виникнення і можливих способів розв'язання; 

 використовувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та 

самокритичне мислення.  

 3. Комунікація: 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 



4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання  

Тема № 1. Соціальні складові фізичної культури і спорту. 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Умови і причини виділення соціологічних 

складових ФКіС як самостійної наукової 

дисципліни у рамках соціології. 

2. Об'єкт, предмет та історія соціальних 

відносин у ФКіС.  

3. ФКіС у соціологічному вимірі. 

 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко 

М. І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019р. С. 16‒19.  

3. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Умови і причини виділення соціологічних 

складових ФКіС як самостійної наукової 

дисципліни у рамках соціології. 

2. Об'єкт, предмет та історія соціальних 

відносин у ФКіС.  

3. ФКіС у соціологічному вимірі. 

1. Хома Т. В. Педагогіка фізичного виховання 

і спорту: теоретико-практичний супровід 

до самостійної роботи студентів. Ужгород. 

УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

2. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 

3. Юськів П. Вплив інституту спорту на 

життя спортсмена після завершення 

професійної кар’єри. Соціологія та сучасні 

соціальні трансформації: Матеріали XІII 

Міжнародної конференції студентів та 

молодих науковців (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 19–20 листопада 2020 року). 

Київ. «Наукова столиця». 2021. С. 158-162.   



Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Загальне уявлення про соціальний 

компонент у ФКіС.  

2. Міжпредметні взаємозв’язки  ФКіС та 

соціалізації особистості. 

3. Базові поняття навчального курсу 

«Формування соціальних відносин у 

ФКіС» 

1.Закопайло С. А. Формування мотивації та 

інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл до 

занять фізичною культурою. Вісник 

Кам`янецьПодільського національного 

університету ім. Івана Огієнка. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 2015. 

Випуск 8. С. 140‒146. 

2.Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

3.Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В. 

Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

 

Тема № 2.  Соціологічна інтерпретація понять «фізична культура» і «спорту 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основні поняття курсу: «спорт» і «фізична 

культура», їх співвідношення та зміст на 

сучасному етапі розвитку українського 

суспільства і спорту. 

2. Аналіз спорту на основі рівнів соціального 

аналізу Дж. Рітцера. Об'єктивне і 

суб'єктивне, макро- і мікровимір спорту.  

3. Взаємозв'язок понять «суспільство», 

«культура», «соціокультурна система», 

«еволюція», «спорт». 

4. Основні тенденції розвитку ФКіС. 

5. Міжнародний спорт як глобальний 

соціальний феномен. Видовищність як 

один з критеріїв розвитку спорту.  

6. Сучасні напрямки розвитку фізкультурної 

та спортивно-оздоровчої індустрії. 

1. Гусєв А. Вплив медіа на розвиток 

професійного спорту. Вісник ХДАК. 2015. 

Вип. 46. С. 114-120. 

2. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с 

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих 

теорій. Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

 

Практичне заняття (2год.): 
1. Основні поняття курсу: «спорт» і «фізична 

культура», їх співвідношення та зміст на 

сучасному етапі розвитку українського 

суспільства і спорту. 

2. Аналіз спорту на основі рівнів соціального 

аналізу Дж. Рітцера. Об'єктивне і 

суб'єктивне, макро- і мікровимір спорту.  

3. Взаємозв'язок понять «суспільство», 

«культура», «соціокультурна система», 

«еволюція», «спорт». 

4. Основні тенденції розвитку ФКіС. 

1. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих 

теорій. Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 

307. Том 319. С.114-117. 

3. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 

356 с. 

 



5. Міжнародний спорт як глобальний 

соціальний феномен. Видовищність як 

один з критеріїв розвитку спорту.  

6. Сучасні напрямки розвитку фізкультурної 

та спортивно-оздоровчої індустрії. 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Соціальні зміст і структура, цілі і 

задачі, функції ФКіС.  

2. Спільне і основні відмінності ФКіС 

від інших соціономічних дисциплін.  

3. Соціально-історичні аспекти розвитку 

ФКіС. 

1. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

2. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 
 

Тема № 3. Соціальна структура і функції сучасної фізичної культури і  

спорту 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Внутрішня структура інституту ФКіС: 

масовий спорт і фітнес, спорт вищих 

досягнень та олімпійський спорт, 

професійно-комерційний спорт.  

2. Соціологічні дані про заняття масовим 

ФКіС в Україні та зарубіжних країнах.  

3. Адаптивний спорт і проблема людей з 

інвалідністю. 

4. Співвідношення масового і великого 

ФКіС 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 
 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Внутрішня структура інституту ФКіС: 

масовий спорт і фітнес, спорт вищих 

досягнень та олімпійський спорт, 

професійно-комерційний спорт.  

2. Соціологічні дані про заняття масовим 

ФКіС в Україні та зарубіжних країнах.  

3. Адаптивний спорт і проблема людей з 

інвалідністю. 

4. Співвідношення масового і великого ФКіС 

1. Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та 

освіти: сутність, характерні риси та модель 

функціонування. Економіка та держава. 

2017. №4. С.69-74 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  



Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. ФКіС як соціальний інститут. 

2. Соціальні функції ФКіС. 

3. Специфічні функції ФКіС. 

4. Місце і роль ФКіС в інших соціальних 

інститутах суспільства. 

1. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

2. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

3. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців. Матеріали доповідей 

та повідомлень Міжнар.науково-практичної 

конференції. Ужгород. С.162-164.  

 

Тема № 4. Соціальні функції та дисфункції фізичної культури і спорту. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Універсальні функції ФКіС. 

Специфічні функції масового ФКіС, ФКіС 

вищих досягнень, професійно-комерційного 

спорту.  

2. Можливість дисфункціональних 

проявів у ФКіС.  

3. ФКіС Суперечності, що визначають 

неоднозначну ситуацію у розвитку спорту 

вищих досягнень.  

4. Застосування допінгу, система 

договірних перемог. 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-практичний 

супровід до самостійної роботи студентів. 

Ужгород. УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 

 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Універсальні функції ФКіС. 

Специфічні функції масового ФКіС, ФКіС 

вищих досягнень, професійно-комерційного 

спорту.  

2. Можливість дисфункціональних 

проявів у ФКіС.  

3. Миротворча роль міжнародного 

спорту і труднощі її реалізації. Проблема 

дотримання принципів fair-play в сучасному 

ФКіС.  

4. Суперечності, що визначають 

неоднозначну ситуацію у розвитку ФКіС 

вищих досягнень. 

5. Застосування допінгу, система 

договірних перемог. 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 



Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Ціннісний потенціал ФКіС як основа 

формування фізичної культури особистості. 

2. Інноваційні компоненти педагогічної 

системи освоєння цінностей ФКіС. 

3. Основні напрямки в діяльності ЗМІ з 

питань пропаганди цінностей ФКіС. 

1. Гусєв А. Вплив медіа на розвиток 

професійного спорту. Вісник ХДАК. 2015. 

Вип. 46. С. 114-120. 

2. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ.  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 

Тема № 5. Спорт як елемент загальнолюдської культури.  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (2 год.): 

1. Спорт як продукт культури і фактор, що 

впливає на її розвиток.  

2. Спорт як втілення естетичних цінностей і 

сфера самореалізації особистості.  

3. Причини ціннісної амбівалентності 

спорту.  

4. Спорт і людське тіло. 

 

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП Сорока 

Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О. Прояви моральної вихованості 

у студентів вищого навчального закладу на 

заняттях фізичного виховання. Наукові 

праці SWorld. Випуск 45. Том 5. Науковий 

світ. 2016. С. 78– 82. 

4. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Спорт як гра і змагальна діяльність 

2. Норми спортивної конкуренції. 

Інституційні норми спорту.  

3. Принципи fair-play. «Надспортивні» 

моральні норми. Моральний потенціал 

спорту 

4. Спорт і мистецтво. Проблема інтеграції 

спорту з мистецтвом та шляхи її 

вирішення.  

 

1. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 

356 с. 

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-

практичний супровід до самостійної 

роботи студентів. Ужгород. УжНУ 

«Говерла». 2020. 104 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 



Завдання для самостійної роботи: 

Реферувати статті. Термін виконання – до 

останнього тижня практичних занять. 

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії 

2. Гусєв А. Спортивний контент на 

українському телебаченні 

3. Плахта Д. Ток-шоу у спортивній 

журналістиці: некласичний підхід. 

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії. Держава 

та регіони.  2015.  №2.  Серія: Соціальні 

комунікації. С. 81–86 

2. Гусєв А. Спортивний контент на 

українському телебаченні. Держава та 

регіони.  2015.  №1. Серія: Соціальні 

комунікації. С. 64–67 

3. Плахта Д. Ток-шоу у спортивній 

журналістиці: некласичний підхід. Теле- та 

радіожурналістика. 2017. Вип. 16. С. 200-

205. 

Тема № 6. Олімпійський рух як соціальний феномен.  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Соціально-культурний зміст 

давньогрецьких і сучасних Олімпійських 

ігор: подібності та відмінності.  

2. Олімпійські ігри як інструмент 

міжнародної політики.  

3. Взаємовідносини олімпійського руху та 

інших соціальних рухів, пов'язаних зі 

спортом.  

4. Олімпійський рух і соціокультурні 

процеси в сучасній Україні.  

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП 

Сорока Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 

 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Соціальні функції сучасного 

олімпійського руху.  

2. Вплив професіоналізації і 

комерціалізації спорту на соціальну 

значимість олімпійського руху.  

3. Розбіжності та протиріччя в оцінці 

гуманістичної цінності сучасного 

олімпійського руху. 

4. Перспективи і напрямки подальшого 

розвитку олімпійського руху та 

Олімпійських ігор.  

 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  

4. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 



Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Відмінні характеристики спорту вищих 

досягнень і інших різновидів спорту.  

2. Соціальні протиріччя, які визначають 

кризову ситуацію в розвитку ФКіС вищих 

досягнень.  

3. Розвиток олімпійського руху, проблеми 

гуманізації ФКіС вищих досягнень.   

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 

3. Юськів П. Вплив інституту спорту на 

життя спортсмена після завершення 

професійної кар’єри. Соціологія та сучасні 

соціальні трансформації: Матеріали XІII 

Міжнародної конференції студентів та 

молодих науковців (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 19–20 листопада 2020 року). 

Київ. «Наукова столиця». 2021. С. 158-162.  

Тема № 7. «Інституційні взаємозв'язки  фізичної культури і спорту. 

 Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Зовнішня структура інституту спорту.  

2. Взаємозв'язок ФКіС з інститутами освіти 

і охорони здоров'я.  

3. Спорт та ЗМІ: взаємовплив і тенденції 

розвитку в ХХ ст.  

4. Частка різних ЗМІ у висвітленні 

спортивних подій.  

5. Роль ЗМІ у розвитку видовищних видів 

спорту. 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та 

освіти: сутність, характерні риси та модель 

функціонування. Економіка та держава. 

2017. №4. С.69-74 

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Основні напрями у діяльності ЗМІ з 

пропаганди цінностей ФКіС  

2. Участь держави у розвитку спорту.  

3. Спорт як актор великої політики.  

4. Спорт як елемент соціально-

економічної системи.  

5. Масовий спорт як сфера послуг в 

умовах ринку.  

6. Джерела фінансування спорту. 
 

1. Мінц М. О. Прояви моральної 

вихованості у студентів вищого 

навчального закладу на заняттях 

фізичного виховання. Наукові праці 

SWorld. Випуск 45. Том 5. Науковий світ. 

2016. С. 78– 82. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 

307. Том 319. С.114-117. 

3. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 

16‒19.  



Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати для захисту на семінарському  

занятті  доповідь (до 15 сторінок) та 

презентацію до неї (до 7 слайдів) на одну із 

запропонованих нижче тем.   

1. Соціологічний прогноз розвитку 

спорту вищих досягнень в 21 столітті.  

2. Соціалізація особистості спортсмена 

3. Поняття і основні риси спортивної 

кар’єри. Періоди розвитку. 

4. Особливості соціальної адаптації 

спортсменів. 

5. Соціальна адаптація спортсменів після 

завершення спортивної кар’єри 

1. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ.  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 

2. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

3. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

4. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців: Матеріали доповідей 

та повідомлень Міжнародної науково-

практичної конференції. Ужгород. С. 162-

164.  

Тема № 8. Фізична культура і спорт як чинники соціалізації особистості 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення понять «особа», 

«соціалізація».  

2. Особистість як сукупність соціальних і 

біологічних якостей, вплив ФКіС на кожне 

з них.  

3. Заняття спортом у системі ціннісних 

орієнтацій молоді.  

4. Вплив цінностей суспільства на виховну 

цінність ФКіС.  

5. Вольові здатності спортсмена. Рання 

соціальна зрілість та інші особливості 

положення людини у ФКіС.  

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії. Держава 

та регіони.  2015.  №2.  Серія: Соціальні 

комунікації. С. 81–86. 

2. Закопайло С. А. Формування мотивації та 

інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл до 

занять фізичною культурою. Вісник 

Кам`янецьПодільського національного 

університету ім. Івана Огієнка. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 2015. 

Випуск 8. С. 140‒146. 

3. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. ФКіС як школа домінуючих 

соціальних цінностей.  

2. Проблемний характер соціалізації у 

сфері спорту, викликаний амбівалентним 

впливом ФКіС і суперництва на 

формування особистості.  

3. Дитячий спорт. «Життя у ФКіС» і 

«життя поза ФКіС».   

 

1. Калитка С., Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк 

В., Грабовський О. Мотивація підлітків до 

занять спортом. Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному суспільстві. 

2016. №1. С. 81-86. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

3. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 



вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Спортивна кар'єра і етапи соціалізації.  

2. Кризи спортивної кар'єри. Основні 

протиріччя, що обумовлюють кризи 

спортивної кар'єри.  

3. Особливості «чоловічої» і «жіночої» 

спортивної кар'єри.  

4. Соціальна адаптація спортсменів і 

спортсменок після завершення 

спортивної кар'єри. 

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців: Матеріали доповідей та 

повідомлень Міжнародної науково-

практичної конференції. Ужгород. С. 162-

164.  

3. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-практичний 

супровід до самостійної роботи студентів. 

Ужгород. УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

 

Тема № 9. Спортивна субкультура 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття субкультури. Спортивні 

орієнтації у молодіжних субкультурах.  

2. Трансформація цінностей ФКіС в 

спортивній субкультурі.  

3. Девіантна суб'єктів спортивної діяльності.  

4. Проблема кримінальної поведінки 

спортсменів-одноборців.  

5. Результати соціологічних досліджень, 

присвячених проблемам девіантної та 

кримінальної поведінки у ФКіС. 

1. Бугера О. І. Соціальні Інтернет-мережі 

та запобігання злочинності: сучасні 

тенденції. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». Політологія. 

Соціологія. Право. 2018. № 2. С. 110-113. 

2. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

3. Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В. 

Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Агресія і насильство як атрибути 

спортивної субкультури.  

2. Соціологічні і соціально-психологічні 

теорії агресії.  

3. Спорт та його аудиторія. Фани і 

вболівальники у спорті, проблема їх 

асоціальної поведінки.  

4. Феномен спортивного фанатизму. 

Насильницькі дії вболівальників на 

трибунах.  

5. Соціологічні і соціально-психологічні 

1. Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. 

В. Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

2. Мінц М. О. Прояви моральної 

вихованості у студентів вищого навчального 

закладу на заняттях фізичного виховання. 

Наукові праці SWorld. Випуск 45. Том 5. 

Науковий світ. 2016. С. 78– 82. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко 

М. І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 



детермінанти спортивного фанатизму. 

Спорт і допінг. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 

4. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Допінг як індивідуальна і системна 

проблема сучасного ФКіС.  

2. Основні аспекти проблеми допінгу: 

медико-біологічний, правовий, морально-

етичний і соціальний.  

3. Проблема моральної легітимності допінгу 

в середовищі спортсменів.  

4. Поширеність допінгу в різних видах 

спорту.  

5. Фактори, які санкціонують і лімітують 

поширення допінгу серед спортсменів. 

1. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  

2. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

3. Бойко О.Г., Бабенко В.Г. Основні 

стратегії безпеки та ризики під час 

проведення футбольних матчів.  Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя.  КПУ. 

2017. Вип. 53 (106). С. 167-173. 

 

 

Тема № 10. Проблема гуманізації спорту 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Поняття гуманізму. Актуальність 

гуманізації сучасного ФКіС.  

2. Гуманістичні освітні програми у сфері 

ФКіС як засіб нормативної корекції 

спортивної субкультури.  

3. Олімпійські ідеали та цінності.  

4. Основні положення соціально-педагогічної 

концепції засновника сучасного 

олімпійського руху П'єра де Кубертена.  

5. Діяльність міжнародної олімпійської 

академії.  

6. Олімпійське утворення в Україні. Проект 

Спарти. 

1. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

2. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 356 

с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 

 

Практичне заняття (4 год.): 

1. .Проблема орієнтації юних 

спортсменів на принципи fair-play у спорті.  

2. Спортивно-гуманістичні освітні 

програми за кордоном, аналіз їх 

ефективності.  

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-практичний 

супровід до самостійної роботи студентів. 



3. Фізкультурно-спортивна активність та 

її соціальні бар'єри.  

4. Орієнтація особистості на активні 

заняття спортом.  

5. Ставлення різних соціально-

демографічних груп населення до спорту і 

фізичного виховання (потреби, інтереси, 

ціннісні орієнтації, поведінка, стиль, спосіб 

життя і т.д.).  

6. Проблема пропаганди занять спортом 

та здорового способу життя. Рівень 

фізкультурної освіти населення. 

Ужгород. УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

3. Вебер М. Протестантська етика і дух 

капіталізму. Київ. Наш Формат. 2018. 261 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Думка респондентів про цінність 

занять масовим спортом, їх суб'єктивна 

оцінка стану свого здоров'я і фізичної 

підготовленості.  

2. Місце здоров'я та інших параметрів 

фізичного стану в системі основних 

цінностей сучасної людини.  

3. Шляхи та засоби підвищення 

фізкультурно-спортивної активності 

населення (соціологічний аналіз). 

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП Сорока 

Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих 

теорій. Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 

307. Том 319. С.114-117. 

 

 

Заочна форма навчання  

Тема № 1. Соціальні складові фізичної культури і спорту. 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ.  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 



Практичне заняття (0 год.): 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-практичний 

супровід до самостійної роботи студентів. 

Ужгород. УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

2. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 

3. Юськів П. Вплив інституту спорту на 

життя спортсмена після завершення 

професійної кар’єри. Соціологія та сучасні 

соціальні трансформації: Матеріали XІII 

Міжнародної конференції студентів та 

молодих науковців (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 19–20 листопада 2020 року). Київ. 

«Наукова столиця». 2021. С. 158-162.   

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Загальне уявлення про соціальний 

компонент у ФКіС.  

2. Міжпредметні взаємозв’язки  ФКіС та 

соціалізації особистості. 

3. Базові поняття навчального курсу 

«Формування соціальних відносин у 

ФКіС» 

1. Закопайло С. А. Формування 

мотивації та інтересу в учнів 

загальноосвітніх шкіл до занять фізичною 

культурою. Вісник Кам`янецьПодільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. 2015. Випуск 8. С. 140‒

146. 

2. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

3. Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В. 

Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

 

Тема № 2.  Соціологічна інтерпретація понять «фізична культура» і «спорт» 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основні поняття курсу: «спорт» і «фізична 

культура», їх співвідношення та зміст на 

сучасному етапі розвитку українського 

суспільства і спорту. 

2. Аналіз спорту на основі рівнів соціального 

аналізу Дж. Рітцера. Об'єктивне і 

суб'єктивне, макро- і мікровимір спорту.  

3. Взаємозв'язок понять «суспільство», 

«культура», «соціокультурна система», 

«еволюція», «спорт». 

1. Гусєв А. Вплив медіа на розвиток 

професійного спорту. Вісник ХДАК. 2015. 

Вип. 46. С. 114-120. 

2. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с 

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих 

теорій. Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

 



4. Основні тенденції розвитку ФКіС. 

5. Міжнародний спорт як глобальний 

соціальний феномен. Видовищність як 

один з критеріїв розвитку спорту.  

6. Сучасні напрямки розвитку фізкультурної 

та спортивно-оздоровчої індустрії. 

Практичне заняття (2год.): 
1. Основні поняття курсу: «спорт» і «фізична 

культура», їх співвідношення та зміст на 

сучасному етапі розвитку українського 

суспільства і спорту. 

2. Аналіз спорту на основі рівнів соціального 

аналізу Дж. Рітцера. Об'єктивне і 

суб'єктивне, макро- і мікровимір спорту.  

3. Взаємозв'язок понять «суспільство», 

«культура», «соціокультурна система», 

«еволюція», «спорт». 

4. Основні тенденції розвитку ФКіС. 

5. Міжнародний спорт як глобальний 

соціальний феномен. Видовищність як 

один з критеріїв розвитку спорту.  

6. Сучасні напрямки розвитку фізкультурної 

та спортивно-оздоровчої індустрії. 

1. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 

3. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 

356 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Соціальні зміст і структура, цілі і задачі, 

функції ФКіС.  

2. Спільне і основні відмінності ФКіС від 

інших соціономічних дисциплін.  

3. Соціально-історичні аспекти розвитку 

ФКіС. 

1. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ.  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 

2. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 
 

Тема № 3. Соціальна структура і функції сучасної фізичної культури і  

спорту 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Внутрішня структура інституту ФКіС: 

масовий спорт і фітнес, спорт вищих 

досягнень та олімпійський спорт, 

професійно-комерційний спорт.  

2. Соціологічні дані про заняття масовим 

ФКіС в Україні та зарубіжних країнах.  

3. Адаптивний спорт і проблема людей з 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 



інвалідністю. 

4. Співвідношення масового і великого ФКіС 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Внутрішня структура інституту ФКіС: 

масовий спорт і фітнес, спорт вищих 

досягнень та олімпійський спорт, 

професійно-комерційний спорт.  

2. Соціологічні дані про заняття масовим 

ФКіС в Україні та зарубіжних країнах.  

3. Адаптивний спорт і проблема людей з 

інвалідністю. 

4. Співвідношення масового і великого ФКіС 

1. Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та 

освіти: сутність, характерні риси та модель 

функціонування. Економіка та держава. 

2017. №4. С.69-74 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. ФКіС як соціальний інститут. 

2. Соціальні функції ФКіС. 

3. Специфічні функції ФКіС. 

4. Місце і роль ФКіС в інших соціальних 

інститутах суспільства. 

1. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

2. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

3. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців: Матеріали доповідей 

та повідомлень Міжнародної науково-

практичної конференції. Ужгород. С. 162-

164.  

 

Тема № 4. Соціальні функції та дисфункції фізичної культури і спорту.. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного виховання 

і спорту: теоретико-практичний супровід 

до самостійної роботи студентів. Ужгород. 

УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 



319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 
Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Ціннісний потенціал ФКіС як основа 

формування фізичної культури 

особистості. 

2. Інноваційні компоненти педагогічної 

системи освоєння цінностей ФКіС. 

3. Основні напрямки в діяльності ЗМІ з 

питань пропаганди цінностей ФКіС. 

1. Гусєв А. Вплив медіа на розвиток 

професійного спорту. Вісник ХДАК. 2015. 

Вип. 46. С. 114-120. 

2. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 

 

 

Тема № 5. Спорт як елемент загальнолюдської культури.  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП 

Сорока Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О. Прояви моральної 

вихованості у студентів вищого навчального 

закладу на заняттях фізичного виховання. 

Наукові праці SWorld. Випуск 45. Том 5. 

Науковий світ. 2016. С. 78– 82. 

4. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 
Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 

356 с. 

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного виховання 

і спорту: теоретико-практичний супровід 

до самостійної роботи студентів. Ужгород. 



УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 
Завдання для самостійної роботи: 

Реферувати статті. Термін виконання – до 

останнього тижня практичних занять. 

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії 

2. Гусєв А. Спортивний контент на 

українському телебаченні 

3. Плахта Д. Ток-шоу у спортивній 

журналістиці: некласичний підхід. 

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії. Держава 

та регіони.  2015.  №2.  Серія: Соціальні 

комунікації. С. 81–86 

2. Гусєв А. Спортивний контент на 

українському телебаченні. Держава та 

регіони.  2015.  №1. Серія: Соціальні 

комунікації. С. 64–67 

3. Плахта Д. Ток-шоу у спортивній 

журналістиці: некласичний підхід. Теле- 

та радіожурналістика. 2017. Вип. 16. С. 

200-205. 

Тема № 6. Олімпійський рух як соціальний феномен. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом.  

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП Сорока 

Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих 

теорій. Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 

307. Том 319. С.114-117. 

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

2. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

3. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  

4. Підлісний М. М. Соціологічний практикум. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 126 с. 



Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Відмінні характеристики спорту вищих 

досягнень і інших різновидів спорту.  

2. Соціальні протиріччя, які визначають 

кризову ситуацію в розвитку ФКіС 

вищих досягнень.  

3. Розвиток олімпійського руху, проблеми 

гуманізації ФКіС вищих досягнень.   

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Цимбалюк Н. М. Основні вектори розвитку 

соціології спорту. Соціальні технології: 

актуальні проблеми теорії та практики. 

2019, Вип. 82. С. 79-87. 

3. Юськів П. Вплив інституту спорту на 

життя спортсмена після завершення 

професійної кар’єри. Соціологія та сучасні 

соціальні трансформації: Матеріали XІII 

Міжнародної конференції студентів та 

молодих науковців (Київ, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 19–20 листопада 2020 року). 

Київ. «Наукова столиця». 2021. С. 158-162.  

 

Тема № 7. Інституційні взаємозв'язки  фізичної культури і спорту. 

 Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

2. Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та 

освіти: сутність, характерні риси та модель 

функціонування. Економіка та держава. 

2017. №4. С.69-74 

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 
Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Мінц М. О. Прояви моральної вихованості 

у студентів вищого навчального закладу на 

заняттях фізичного виховання. Наукові 

праці SWorld. Випуск 45. Том 5. Науковий 

світ. 2016. С. 78– 82. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

3. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  



Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати для захисту на семінарському  

занятті  доповідь (до 15 сторінок) та 

презентацію до неї (до 7 слайдів) на одну із 

запропонованих нижче тем.   

1. Соціологічний прогноз розвитку спорту 

вищих досягнень в 21 столітті.  

2. Соціалізація особистості спортсмена 

3. Поняття і основні риси спортивної 

кар’єри. Періоди розвитку. 

4. Особливості соціальної адаптації 

спортсменів. 

5. Соціальна адаптація спортсменів після 

завершення спортивної кар’єри 

1. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

2. Підлісний М.М. Соціологія. 

Дніпропетровськ. Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 

2016. 72 c. 

3. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

4. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців: Матеріали доповідей 

та повідомлень Міжнародної науково-

практичної конференції. Ужгород. С. 162-

164.  

 

Тема № 8. Фізична культура і спорт як чинники соціалізації особистості 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення понять «особа», 

«соціалізація».  

2. Особистість як сукупність соціальних і 

біологічних якостей, вплив ФКіС на кожне 

з них.  

3. Заняття спортом у системі ціннісних 

орієнтацій молоді.  

4. Вплив цінностей суспільства на виховну 

цінність ФКіС.  

5. Вольові здатності спортсмена. Рання 

соціальна зрілість та інші особливості 

положення людини у ФКіС.  

1. Гусєв А. Спорт і медіа у масовому 

суспільстві: проблеми взаємодії. Держава 

та регіони.  2015.  №2.  Серія: Соціальні 

комунікації. С. 81–86. 

2. Закопайло С. А. Формування мотивації та 

інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл до 

занять фізичною культурою. Вісник 

Кам`янецьПодільського національного 

університету ім. Івана Огієнка. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 2015. 

Випуск 8. С. 140‒146. 

3. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. ФКіС як школа домінуючих соціальних 

цінностей.  

2. Проблемний характер соціалізації у сфері 

спорту, викликаний амбівалентним 

впливом ФКіС і суперництва на 

формування особистості.  

3. Дитячий спорт. «Життя у ФКіС» і «життя 

поза ФКіС».   

 

1. Калитка С., Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк 

В., Грабовський О. Мотивація підлітків до 

занять спортом. Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному суспільстві. 

2016. №1. С. 81-86. 

2. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 

праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

3. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 



діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Спортивна кар'єра і етапи соціалізації.  

2. Кризи спортивної кар'єри. Основні 

протиріччя, що обумовлюють кризи 

спортивної кар'єри.  

3. Особливості «чоловічої» і «жіночої» 

спортивної кар'єри.  

4. Соціальна адаптація спортсменів і 

спортсменок після завершення спортивної 

кар'єри. 

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Рудкевич Н. Соціалізація як наукова 

категорія сучасних соціальних наук. 

Актуальні проблеми сучасної соціології, 

соціальної роботи та професійної 

підготовки фахівців: Матеріали доповідей та 

повідомлень Міжнародної науково-

практичної конференції. Ужгород. С. 162-

164.  

3. Хома Т. В. Педагогіка фізичного 

виховання і спорту: теоретико-практичний 

супровід до самостійної роботи студентів. 

Ужгород. УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

Тема № 9. Спортивна субкультура 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Бугера О. І. Соціальні Інтернет-мережі 

та запобігання злочинності: сучасні 

тенденції. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». Політологія. 

Соціологія. Право. 2018. № 2. С. 110-113. 

2. Іваній І. В. Психологія фізичного 

виховання та спорту. Суми.ФОП Цьома 

С.П.2016. 204 с. 

3. Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В. 

Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Мінц М. О. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В. 

Девіантна поведінка в спорті. Науковий 

погляд у майбутнє. Наукові праці SWorld. 

Випуск 4. Том 7. Одесса. Науковий світ. 

2016. С. 63–68. 

2. Мінц М. О. Прояви моральної вихованості 

у студентів вищого навчального закладу на 

заняттях фізичного виховання. Наукові 

праці SWorld. Випуск 45. Том 5. Науковий 

світ. 2016. С. 78– 82. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., 

Головаченко І. В. Соіологія спорту. Наукові 



праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. Том 

319. С.114-117. 

4. Мовчан В. П. Фізкультурно-спортивна 

діяльність як один із засобів виховання 

дисциплінованості підлітків. Молодий 

вчений. № 4.1 (68.1). квітень, 2019 р. С. 16‒

19.  

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Допінг як індивідуальна і системна 

проблема сучасного ФКіС.  

2. Основні аспекти проблеми допінгу: 

медико-біологічний, правовий, морально-

етичний і соціальний.  

3. Проблема моральної легітимності допінгу 

в середовищі спортсменів.  

4. Поширеність допінгу в різних видах 

спорту.  

5. Фактори, які санкціонують і лімітують 

поширення допінгу серед спортсменів. 

1. Нечитайло І. Соціологія освіти. Від 

соціологічної теорії до освітньої практики. 

Київ. Кондор. 2019. 296 с  

2. Підлісний М. М. Соціологічний 

практикум. Дніпропетровськ.  

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2016. 126 с. 

3. Бойко О.Г., Бабенко В.Г. Основні 

стратегії безпеки та ризики під час 

проведення футбольних матчів.  Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя.  КПУ. 

2017. Вип. 53 (106). С. 167-173. 

 

Тема № 10. Проблема гуманізації спорту 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

2. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії 

середнього рівня. Київ. «Каравела». 2020. 356 

с. 

3. Цимбалюк Н. М. Основні вектори 

розвитку соціології спорту. Соціальні 

технології: актуальні проблеми теорії та 

практики. 2019, Вип. 82. С. 79-87. 

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 
 

1. Рожанська Н. В. Загальна соціологічна 

теорія. Миколаїв. Вид-во ЧНУ ім. Петра 

Могили. 2017. 336 с.  

2. Хома Т. В. Педагогіка фізичного виховання 

і спорту: теоретико-практичний супровід 

до самостійної роботи студентів. Ужгород. 

УжНУ «Говерла». 2020. 104 с. 

3. Вебер М. Протестантська етика і дух 

капіталізму. Київ. Наш Формат. 2018. 261 с. 



Завдання для самостійної роботи 

Опрацювати джерела та дати стислі відповіді 

на пункти.  

Термін виконання – до останнього тижня 

практичних занять. 

1. Думка респондентів про цінність 

занять масовим спортом, їх суб'єктивна 

оцінка стану свого здоров'я і фізичної 

підготовленості.  

2. Місце здоров'я та інших параметрів 

фізичного стану в системі основних 

цінностей сучасної людини.  

3. Шляхи та засоби підвищення 

фізкультурно-спортивної активності 

населення (соціологічний аналіз). 

1. Курчаба Т. Соціологія. Луцьк. ПП 

Сорока Т. Б. 2015. 184 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних та галузевих теорій. 

Київ. Каравела. 2015. 544 с. 

3. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. 

І., Головаченко І. В. Соіологія спорту. 

Наукові праці. Педагогіка. 2018. Випуск 307. 

Том 319. С.114-117. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути 

присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, 

має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін 

або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення 

заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в 

повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з 

поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських доповідях   є підставою для виставлення 

негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 



Модульна  контрольної роботи – тести  

 

Зразок 
1. Соціологія фізичної культури і спорту з'ясовує: 

 механізми суспільних відносин і взаємодій 

 структуру суспільних відносин і взаємодій 

 характер суспільних відносин і взаємодій у фізкультурно-спортивній 

діяльності 

2. У процесі регулярних занять спортом енерговитрати зростають до... 

 1400-1600 ккал 

 5500-4000 ккал 

 2400-2700 ккал 

 2300-2800 ккал  

3. Стійка система взаємодій, що передбачає певні взаємні зобов'язання 

партнерів, - це... 

 Соціальна система 

 Соціальне середовище 

 Соціальна позиція 

 Соціальні відносини 

 

Форма підсумкового контролю залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати 

поточного та проміжного контролю).  

 

Перелік питань для  самоконтролю: 

1. Історія виникнення соціології фізичної культури і спорту як науки. 

2. Дайте визначення понять «спорт», «спортивна культура», система 

фізичного і спортивного тренування», «соціальне». 

3. До чого зводяться задачі соціології фізичної культури? 

4. Дайте визначення поняття анкетування, його види. 

5. Туризм як соціальний феномен. 

6. Дайте визначення поняття олімпійський спорт. 

7. Місце і роль фізичної культури і спорту соціальних інститутах 

суспільства. 

8. Охарактеризуйте валеологічне виховання. 

9. Охарактеризуйте поняття метод, методика, методологія 

соціологічного дослідження. 

10. Дайте визначення поняття масовий спорт.  

11. Охарактеризуйте метод спостереження.  

12. Роль спорту в процесі соціалізації особистості. 



13. Процедура соціологічного дослідження. 

14. Дайте визначення понять «стиль життя», «спосіб життя». 

15. Туристична подорож, її значення. 

16. Охарактеризуйте структуру анкети. 

17. Поняття «соціальний інститут», вимоги інституалізації. 

18. Характеристика методів соціологічного дослідження. 

19. Структура, зміст соціології фізичної культури і спорту. 

20. Характеристика функцій соціології спорту. 

21. Специфічні функції спорту. 

22. Спортивний туризм, його характеристика. 

23. Фізична культура і спорт в системі сучасного соціуму. 

24. Характеристика методів аналізу і прогнозу соціологічної 

інформації. 

25. Охарактеризуйте мету і завдання соціології фізичної культури і 

спорту. 

26. Конкретне соціологічне дослідження в сфері фізичної культури, 

спорту і туризму, його значення. 

27. Соціальні фактори, які сприяють розвитку фізичної культури і 

спорту 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою. 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати  самостійної роботи. Нарахування балів за 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 



поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» 

http://surl.li/bhnov.  
 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним 

способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 
Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

http://surl.li/bhnov


аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів 

індивідуальних завдань складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями 

оцінювання роботи з усними джерелами є здатність студента збирати джерельну 

інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення 

розрахунків, вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських 

ситуацій та робити обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає 

написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач 

освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 

платформах ЕdEra, Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» 

– для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 



Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та 

множиться на  коефіцієнт 0,3. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
 
Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 
Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ 
рівень 

1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 

Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ 
рівень 

3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 

 

Викладач                   Рубан А.К.  
                 (підпис)                       (ПІБ) 

Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини № 5 від «10» січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри        Баштовенко О.А.  
                            (підпис)     (ПІБ) 

 


