Назва кафедри
Назва дисципліни

Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
діяльності
Організація і методика проведення спортивномасової та фізкультурно-оздоровчої діяльності

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 (120)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
(1-4)
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

3 курс, 1 семестр

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни

231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
053 Психологія
016 Спеціальна освіта

1-й семестр
Денна / заочна
знати основні засади державної культурної політики,
нормативної бази, яка регламентує діяльність
закладів соціокультурної сфери в Україні; володіти
базовими загальними знаннями з педагогіки дозвілля,
культурології, соціокультурної діяльності та їх
методичного, ресурсного й технологічного
забезпечення.

Короткий опис дисципліни

Вивчення дисципліни «Організація і методика
проведення спортивно-масової та фізкультурнооздоровчої діяльності» передбачає оволодіння
основами організаційно-методичної і викладацької
діяльності у сфері спортивно-масової і фізкультурнооздоровчої роботи з різним контингентом населення.
Завдання курсу:
Теоретичні: знання змісту, форм та методів
спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи
з різним контингентом населення; особливостей
спортивно-масової
і
фізкультурно-оздоровчої
діяльності у добровільних спортивних товариствах,
колективах фізичної культури, на підприємствах і в
установах, у структурах системи освіти і виховання,
навчально-спортивних колективах, а також за місцем
проживання і в зонах організованого відпочинку
населення; традиційних, національно-традиційних і
нових нетрадиційних засобів фізичної культури і
реабілітації, які сприяють становленню і розвитку
здорового способу життя населення.
Практичні: формувати й обґрунтовувати власну
думку щодо проблем організації та проведення
спортивно-масової
і
фізкультурно-оздоровчої
діяльності з різним контингентом населення;
надавати об’єктивну характеристику проблемам
організації спортивно-масової і фізкультурнооздоровчої діяльності та пропонувати шляхи їх
вирішення на рівні органів законодавчої і виконавчої
влади; уміння організувати проведення спортивномасових заходів та фізкультурно-оздоровчих занять з
з різним контингентом населення; уміння надати
практичні рекомендації і методичні вказівки з
організаційної діяльності, при залученні різних груп
населення до спортивних та фізкультурно-оздоровчих
занять; уміння аналізувати проблеми соціальної і
фізичної реабілітації осіб, які мають фізичні вади та
організувати заняття з ними з використанням засобів
фізичної культури і реабілітації з метою інтенсивної
рекреації.

