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Пояснювальна записка 

Програма об’єднує навчальні дисципліни: «Професійний спорт», 
«Неолімпійський спорт», «Адаптивний спорт». 

Організаційні форми контролю: фахове випробування зі спеціальності 
«Фізична культура і спорт» (професійний, неолімпійський та адаптивний спорт) у 
формі письмового тестування, що містить питання різного рівня складності. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Розділ І. Професійний спорт 

 
Тема 1. Професійний спорт в системі міжнародного спортивного руху 

Професійний спорт як різновид підприємницької діяльності. Мета, завдання та 
функції професійного спорту. Соціальна природа та передумови виникнення 
професійного спорту. Відмінні особливості професійного і олімпійського спорту. 

 
Тема 2. Історичні засади розвитку професійного спорту 

Виникнення та особливості розвитку професійного спорту в США та країнах 
Європи. Історичні аспекти виникнення та розвитку окремих видів спорту (бейсбол, 
футбол, баскетбол, хокей, бокс і т.ін.). Передумови створення професійних ліг та 
історія їх розвитку. 

 
Тема 3. Організаційні основи розвитку професійного спорту 

Характеристика моделей професійного спорту (американської, європейської, 
азійсько-латиноамериканської). Структурні елементи професійного спорту. 

 
Тема 4. Економічні та правові аспекти професійного спорту 

Специфіка бізнесу та джерела прибутків у професійному спорті. Правові 
аспекти і трудові відносини у професійному спорті. Зміст та структура контракту як 
основного документу у професійному спорті. Колективний договір та його 
характеристика. Історія створення та діяльність асоціацій спортсменів. Соціальне 
забезпечення професійного спорту у США. Купівля та продаж гравців у 
професійному спорті.  

 
Тема 5. Характеристика системи змагань та підготовки спортсменів у 

професійному спорті 
Особливості проведення змагань в американських та європейських 

професійних лігах – НБА, ГБЛ, НХЛ, НФЛ, КХЛ, Лізі Чемпіонів УЄФА та ін. Відбір 
спортсменів в індивідуальних та командних видах професійного спорту. 
Особливості підготовки професійних спортсменів. Особливості системи змагань в 
індивідуальних видах спорту. 
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Тема 6. Проблеми розвитку професійного спорту в Україні 
Стан і перспективи розвитку професійного спорту в Україні. Тенденції 

розвитку сучасного професійного спорту. Проблеми адаптації українських 
спортсменів за кордоном. Видатні українські спортсмени-професіонали та їх внесок 
у розвиток вітчизняного спорту. 

 
 

Розділ ІІ. Неолімпійський спорт 
 

Тема 1. Загальна характеристика неолімпійського спорту 
Місце і роль неолімпійського спорту в міжнародному спортивному русі. Мета, 

завдання, функції неолімпійського спорту. Проблеми розвитку неолімпійського 
спорту та можливі шляхи їх подолання. Неолімпійські види спорту та їх 
характеристика.  

 
Тема 2. Організаційні засади розвитку неолімпійського спорту 

Особливості функціонування організаційної структури неолімпійського 
спорту. Взаємодія структур неолімпійського та олімпійського напрямів спорту. 
Напрями діяльності та функції Міжнародної асоціації SportAccord. Особливості 
функціонування та роль IWGA у розвитку неолімпійських видів спорту. 

 
Тема 3. Міжнародні комплексні змагання з неолімпійських видів спорту 
Міжнародні комплексні змагання SportAccord, їх характеристика: Всесвітні 

ігри єдиноборств, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітні артистичні ігри, Всесвітні 
пляжні ігри. Особливості Всесвітніх ігор, що проводяться під керівництвом IWGA. 

 
Тема 4. Неолімпійський спорт в Україні 

Загальна характеристика розвитку неолімпійського спорту в Україні. 
Проблеми розвитку неолімпійського спорту в Україні. Правове регулювання 
неолімпійського спорту в Україні. Спортивний комітет України: структура, функції, 
напрямки діяльності.  

 
Розділ ІІІ. Адаптивний спорт 

 
Тема 1. Адаптивний спорт у системі міжнародного спортивного руху 

Актуальність адаптивного спорту, його соціальна значущість і передумови 
виникнення. Проблеми у сучасному адаптивному спорті. Мета, завдання, функції 
адаптивного спорту. Особливості взаємовідносин олімпійського та адаптивного 
спорту. 

 
Тема 2. Організаційна структура та управління адаптивним спортом 

Історія виникнення та напрями діяльності міжнародних організацій 
адаптивного спорту. Міжнародний паралімпійський комітет: структура та функції. 
Характеристика міжнародної організаційної структури дефлімпійського спорту. 
Структура міжнародного руху Спеціальних Олімпіад. 
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Тема 3. Загальна характеристика основних складових адаптивного 

спорту 
Виникнення та розвиток спорту людей з вадами слуху. Мета, завдання та 

класифікація спортсменів у дефлімпійському спорті. Історія виникнення 
Паралімпійських ігор. Паралімпійські класифікації. Нозологічний склад учасників 
Паралімпійських ігор. Філософія, соціальна сутність, мета та завдання Спеціальних 
Олімпіад. Історія виникнення та розвитку руху Спеціальних Олімпіад. Особливості 
організації і проведення Всесвітніх ігор Спеціальних Олімпіад. Волонтерські 
програми Спеціальних Олімпіад. Основні принципи розподілу учасників на 
дивізіони. 

 

Тема 4. Становлення та розвиток адаптивного спорту в Україні 
Передумови виникнення адаптивного спорту в Україні. Сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку адаптивного спорту в Україні. Аналіз результатів 
виступів спортсменів України у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх та 
Всесвітніх іграх Спеціальних Олімпіад. 

 
 

Тема 5. Підготовка спортсменів в паралімпійському та дефлімпійському 
спорті. Педагогічні засади проведення тренувальних занять зі спортсменами, 

які мають відхилення розумового розвитку 
Загальні мета та завдання підготовки спортсменів в паралімпійському та 

дефлімпійському спорті. Особливості підготовки спортсменів з порушеннями 
опорно-рухового апарату. Особливості підготовки спортсменів з сенсорними 
порушеннями. Характеристика спортсменів з відхиленнями розумового розвитку. 
Принципи підготовки спортсменів з відхиленнями розумового розвитку. 
Тренувальні програми Спеціальних Олімпіад, їх характеристика. 

 
Критерії оцінювання знань вступників 

 

Вступникам пропонується виконати тестове завдання яке складається з  4-х 
рівнів, кожен з яких включає чотири питання. 

Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється в чотири 
бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання першого рівня – 
16 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в пۥять балів. 
Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого рівня – 20 
балів. 

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього рівня 
– 24 бали. 

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в десять 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання четвертого 
рівня – 40 балів. 

Загальна оцінка за тестування складається із суми балів, одержаних за 
правильні відповіді на  питання чотирьох рівнів складності. 
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Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового завдання – 
100 балів. 

 
№ завд./рівень І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень  
1 4 5 6 10  
2 4 5 6 10  
3 4 5 6 10  
4 4 5 6 10  
Загальна 
кількість балів 

16 20 24 40 100 
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