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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нині у багатьох країнах йде інтенсивний пошук нових ідей і
підходів до організації фізкультурно-спортивної роботи з насе-
ленням, розроблюються і впроваджуються в практику інноваційні
проекти і програми.

Саме тому вивчення дисципліни “Організація та проведення
спортивно-оздоровчих заходів” є важливою складовою сучасної
підготовки молодих фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Курс “Організація та проведення спортивно-оздоровчих за-
ходів” призначений для студентів, які навчаються за спеціаль-
ностями “Фізичне виховання” і “Фізична реабілітація” освіт-
ньо-кваліфікаційних рівней “бакалавр”, “спеціаліст”.

Курс викладається після вивчення дисципліни “Організація
та проведення спортивних змагань”, тобто структура викладан-
ня побудована згідно з принципом концентричності щодо по-
дачі матеріалу.

Програмою навчального курсу передбачено вивчення теоретич-
них основ проведення заходів спортивно-оздоровчого напрямку.

Значну увагу приділено практичним питанням організації
оздоровчих заходів, а також вивченню досвіду вітчизняних та
зарубіжних організацій, що працюють у цій сфері.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни
“Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів” є
лекції, семінарські і практичні заняття, виконання індивідуаль-
них завдань, самостійна робота.

На лекціях передбачається: виклад сучасних теоретичних
знань за темою, за необхідності ілюстрування їх на прикладах з
реальної діяльності спортивно-оздоровчих організацій, спільне
обговорення і закріплення основних моментів теми.

Зміст практичних занять передбачає поточний контроль го-
товності аудиторії до роботи у формі контрольних запитань,
обговорення проблеми і вироблення спільних рішень.

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передба-
чені самостійні заняття: підготовка рефератів, виконання на-
вчальних завдань, вивчення літературних навчальних джерел,
періодичних видань, матеріалів з Інтернету.
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Поточний контроль індивідуальних знань на практичних за-
няттях відбувається у формі усного опитування, контрольної
роботи, атестації у формі заліку, курсової роботи, підсумкової
атестації у формі усного іспиту.

Мета дисципліни “Організація та проведення спортивно-оз-
доровчих заходів” — навчити студентів організовувати і прово-
дити спортивно-оздоровчі заходи.

Відповідно до мети завданнями курсу є вивчення студентами
теоретичних основ організації та проведення спортивно-оздоров-
чих заходів, а саме: особливостей проведення спортивно-оздо-
ровчих заходів, процесу планування календаря спортивно-оздо-
ровчих заходів, основ планування певного спортивно-оздоров-
чого заходу.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен:
• знати види спортивно-оздоровчих заходів, теоретичні ос-

нови проведення спортивно-оздоровчих заходів, мету і зав-
дання спортивно-оздоровчих заходів, особливості спортив-
но-оздоровчих заходів;

• вміти планувати календар спортивно-оздоровчих заходів,
планувати роботу персоналу організації під час проведен-
ня певного спортивно-оздоровчого заходу.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ”

№  
пор. Назва розділу і теми 

 Вступ 
 І. Теоретичні основи проведення спортивно-оздоровчих заходів  

1 Визначення та цілі спортивно-оздоровчого заходу. Види спортивно-
оздоровчих заходів 

2 Планування календаря спортивно-оздоровчих заходів 
 ІІ. Проведення спортивно-оздоровчого заходу  

3 Планування окремого спортивно-оздоровчого заходу 
4 Маркетинг спортивно-оздоровчого заходу 
5 Інформаційно-технічне обслуговування заходів 
6 Робота персоналу під час проведення заходу 
7 Основи безпеки проведення масових заходів 
 ІІІ. Підбиття підсумків  спортивно-оздоровчого заходу  

8 Заходи пабліситі  
9 Підготовка підсумкових звітів про проведений спортивно-

оздоровчий захід 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ”

Вступ

Мета і завдання вивчення дисципліни. Зв’язок з іншими дис-
циплінами. Знання, уміння, навички. Основні види занять і особ-
ливості їх проведення. Види контролю знань студентів з дис-
ципліни, особливості їх проведення.

Історія спортивно-оздоровчих заходів та спортивно-видовищ-
них свят.

Література [3; 14; 23]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


6

Розділ І. Теоретичні основи проведення спортивно-оздоровчих
заходів

Тема 1. Визначення та цілі спортивно-оздоровчого заходу.
Види спортивно-оздоровчих заходів

Визначення спортивно-оздоровчого заходу. Цілі спортивно-
оздоровчого заходу.

Види спортивно-оздоровчих заходів: фестивалі, спортивні
свята, спартакіади, дні здоров’я. Відмінність спортивно-оздо-
ровчого заходу від спортивного змагання.

Фізкультурно-оздоровчі заходи з позиції соціології. Фізкуль-
турно-оздоровчі заходи з позиції маркетингу. Фізкультурно-оз-
доровчий захід як послуга: організація корпоративних і про-
фесійних свят; організація спортивно-видовищних свят. Норма-
тивні акти, що регламентують проведення спортивно-оздоров-
чих заходів.

Література [3–5; 7–9; 16; 19]

Тема 2. Планування календаря спортивно-оздоровчих заходів

Основні закономірності складання календаря спортивно-оз-
доровчих заходів. Взаємозв’язок спортивно-оздоровчих заходів
у межах календаря. Планування річного бюджету заходів. Ви-
користання сучасних інформаційних технологій при плануванні
календаря заходів.

Література [2; 4–8; 16; 19; 20; 24; 25]

Розділ ІІ. Проведення спортивно-оздоровчого заходу

Тема 3. Планування окремого спортивно-оздоровчого заходу

Розробка плану заходу. Розрахунок бюджету заходу. Роз-
робка спонсорських пакетів.

Планування зустрічі учасників заходу. Реєстрація учасників.
Проведення акредитації.

Забезпечення господарської частини заходу: транспортне об-
слуговування заходу, оренда устаткування, питання забезпечен-
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ня належної чистоти використовуваних приміщень, підготовка
місця проведення заходу.

Графічне зображення алгоритму забезпечення фізкультурно-
оздоровчого заходу.

Сценарний план урочистої частини спортивно-оздоровчого
заходу.

Література [4–8; 16; 19; 24; 25]

Тема 4. Маркетинг спортивно-оздоровчого заходу

Рекламна кампанія спортивно-оздоровчого заходу. Цілі рек-
ламної кампанії. Розробка медіа-плану.

Виготовлення і розміщення зовнішньої реклами. Розробка і
розміщення анонсів, рекламних роликів, рекламних модулів для
радіо і друкованих ЗМІ. Оформлення місць проведення заходів.
Розробка та виготовлення сувенірної і нагородної атрибутики
заходу.

Виготовлення поліграфічної продукції (буклети, плакати,
листівки, проспекти та ін.).

Нові ідеї і сценарні ходи при проведенні спортивно-оздоров-
чих заходів.

Література [2; 9–13; 15; 22]

Тема 5. Інформаційно-технічне обслуговування заходів

Нові інформаційні технології у спортивно-оздоровчій галузі.
Інтернет. Бази даних. Програми Microsoft Office.

Технічні засоби, що використовуються для проведення
спортивно-оздоровчих заходів.

Нові технології в технічному оснащенні святкових заходів і
шоу-програм. Світлова техніка. Піротехника. Комплексне офор-
млення спортивно-оздоровчих заходів. Сучасні приклади вико-
ристання нових технологій у проведенні спортивно-оздоровчих
заходів.

Література [1; 20; 21; 24; 26]
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Тема 6. Робота персоналу під час проведення заходу

Планування роботи персоналу. Розподіл повноважень. Мо-
тивація персоналу. Контроль за виконанням покладених функцій
під час проведення заходів. Кадрове забезпечення проведення
спортивно-оздоровчого заходу: штатні працівники, волонтери.

Робота структурних підрозділів та допоміжних служб орга-
нізації під час проведення заходу. Дії персоналу у форс-мажор-
них обставинах.

Література [2; 4; 6; 9; 15; 16]

Тема 7. Основи безпеки проведення масових заходів

Правила розміщення глядачів. Заходи безпеки під час прове-
дення спортивно-оздоровчих заходів. Медичне обслуговування
заходів. Приклади невдалих рішень щодо питань забезпечення
безпеки заходів.

Література [2; 6; 9; 20]

Розділ ІІІ. Підбиття підсумків спортивно-оздоровчого заходу

Тема 8. Заходи пабліситі

Основні цілі заходів з Public relations. План заходів з Public
relations. Правила запрошення на заходи. Банкети, фуршети,
інтерв’ю. Проведення конгресів, конференцій. Інші PR-акції,
пов’язані з проведенням спортивно-оздоровчих заходів. Моні-
торинг преси. Бажані та дійсні результати правильного Public
relations.

Література [2; 9–13; 15; 22]

Тема 9. Підготовка підсумкових звітів про проведений
спортивно-оздоровчий захід

Обов’язкова бухгалтерська звітність спортивно-оздоровчого
заходу. Статистична звітність. Підготовка підсумкових звітів про
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проведений захід для спонсорів; підготовка прес-релізу для ЗМІ.
Використання баз даних для складання підсумкових звітів
спортивно-масового заходу.

Література [4; 7; 11]

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Алгоритм проведення спортивно-оздоровчого заходу.
2. Дії керівництва установи, що проводить спортивно-оздо-

ровчий захід у форс-мажорних умовах.
3. Елементи Public relations у проведенні спортивно-оздо-

ровчого заходу.
4. Звукове оформлення спортивно-оздоровчого заходу.
5. Корпоративні спортивно-оздоровчі заходи: маркетинг та

особливості.
6. Менеджмент фізкультурно-оздоровчого заходу.
7. Новітні цифрові технології у проведенні спортивно-оздо-

ровчого заходу.
8. Організація обліку глядачів та учасників заходу.
9. Основи безпеки проведення масових заходів.

10. Особливості нагородження учасників спортивно-оздоров-
чого заходу.

11. Підготовка первинних документів заходу: положення, кош-
торис, форма анкети учасника та ін.

12. Підготовка підсумкових звітів про проведений спортив-
но-оздоровчий захід.

13. Підготовка прес-релізу та проведення прес-конференції
для спортивних журналістів.

14. Планування роботи персоналу організації під час прове-
дення спортивно-оздоровчого заходу.

15. Річний план спортивно-оздоровчих заходів.
16. Робота зі ЗМІ у процесі проведення спортивно-оздоров-

чого заходу.
17. Робота зі спонсорами.
18. Розробка анкети учасника спортивно-оздоровчого заходу.
19. Розробка символіки спортивно-оздоровчого заходу.
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20. Системи поширення та обліку білетів на спортивно-оздо-
ровчий захід.

21. Складання сценарного плану церемоній спортивно-оздо-
ровчого заходу.

22. Спортивно-оздоровчі заходи у сфері освіти.
23. Спортивно-оздоровчі заходи як елемент маркетингу

спортивно-оздоровчої організації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати
самостійну роботу у вигляді реферату. Тему реферату студент
визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки з
наведеного далі переліку. Наприклад, якщо остання цифра но-
мера залікової книжки ”3”, то студент вибирає тему 3.

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні навчаль-
ної, науково-методичної літератури, спеціалізованих газет, жур-
налів та інших видів періодичних видань с метою вивчення
підприємництва у фізкультурно-оздоровчій сфері в нашій країні
і країнах з розвиненою ринковою економікою.

Про результати самостійної роботи студенти доповідають на
практичному занятті у вигляді виступу.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Нормативно-правові засади проведення спортивно-масо-
вих заходів.

2. Описати схему проведення фізкультурно-оздоровчого за-
ходу за власним вибором.

3. Організація обліку глядачів та учасників заходу.
4. Проаналізувати спортивно-оздоровчі заходи, що відбува-

лися протягом року у м. Запоріжжі.
5. Розробити медіа-план фізкультурно-оздоровчого заходу.
6. Розробити пакет для спонсорів на прикладі відомого

спортивно-оздоровчого заходу.
7. Розробити положення про спортивно-оздоровчий захід.
8. Розробити сценарний план урочистої частини спортивно-

масового заходу.
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9. Розробити типовий сценарний план проведення церемоні-
альної частини спортивно-оздоровчого заходу.

10. Спортивно-оздоровчі заходи як елемент маркетингу
спортивно-оздоровчої організації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно з навчальним планом студенти виконують контрольну
роботу. Номер контрольного питання студент визначає за остан-
ньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо
остання цифра номера залікової книжки ”3”, студент вибирає з
наведеного далі переліку один з варіантів: 3, 13, 23 або 33.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лек-
ціях, а також підручники та нормативні акти, що відповідають
темі роботи.

Обсяг контрольної роботи має становити щонайбільше
20 сторінок формату А4. Контрольна робота повинна містити
вступ, основну частину, висновки. Наприкінці роботи необхід-
но навести список використаної літератури, зазначити дату ви-
конання і поставити підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання
позитивної оцінки студент допускається до іспиту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. PR-акції, пов’язані з проведенням спортивно-оздоровчих
заходів.

2. Анкета учасника спортивно-оздоровчого заходу.
3. Бізнес-план заходу.
4. Види спортивно-оздоровчих заходів.
5. Використання сучасних інформаційних технологій при пла-

нуванні календаря спортивно-оздоровчих заходів.
6. Графічне зображення алгоритму забезпечення фізкультур-

но-оздоровчого заходу.
7. Забезпечення господарської частини заходу.
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8. Календар спортивно-оздоровчих заходів.
9. Медичне обслуговування заходів.

10. Заходи безпеки під час проведення спортивно-оздоров-
чих заходів.

11. Нормативні акти, що регламентують проведення спортив-
но-оздоровчих заходів.

12. Обов’язкові документи для забезпечення бухгалтерської
звітності про спортивно-оздоровчий захід.

13. Основні відмінності спортивно-оздоровчого заходу від
спортивного змагання.

14. Основні закономірності складання календаря спортивно-
оздоровчих заходів.

15. Основні правила підготовки прес-релізу для ЗМІ.
16. Основні складові церемоніальної частини спортивно-оз-

доровчого заходу.
17. Основні цілі проведення PR-акцій.
18. Підсумкові звіти про проведений захід для спонсорів.
19. План заходів з Public relations.
20. Планування річного бюджету спортивно-оздоровчих за-

ходів.
21. Планування роботи персоналу на час проведення спортив-

ного заходу.
22. Положення про спортивно-оздоровчий захід.
23. Проведення прес-конференції.
24. Реєстрація учасників та глядачів.
25. Рекламна кампанія спортивно-оздоровчого заходу.
26. Робота зі спонсорами.
27. Робота персоналу на час проведення спортивного заходу.
28. Робота структурних підрозділів та допоміжних служб орга-

нізації під час проведення спортивно-оздоровчого заходу.
29. Спонсорський пакет спортивно-оздоровчого заходу.
30. Статистична звітність спортивно-оздоровчого заходу.
31. Сучасні приклади використання нових технологій у про-

веденні спортивно-оздоровчих заходів.
32. Сценарний план урочистої частини спортивно-оздоровчо-

го заходу.
33. Технічні засоби проведення спортивно-оздоровчих заходів.
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34. Технічні засоби, що використовуються для проведення
спортивно-оздоровчих заходів.

35. Фізкультурно-оздоровчий захід з позиції маркетингу.
36. Фізкультурно-оздоровчі заходи з позиції соціології.
37. Цілі проведення спортивно-масових заходів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

До теми 1
1. Види спортивно-оздоровчих заходів.
2. Визначення спортивно-оздоровчого заходу.
3. Дні здоров’я.
4. Класифікація спортивно-оздоровчих заходів.
5. Нормативні акти, що регламентують проведення спортив-

но-оздоровчих заходів.
6. Основна відмінність спортивно-оздоровчого заходу від

спортивного змагання.
7. Особливості організації корпоративних і професійних свят.
8. Особливості організації спортивно-видовищних свят.
9. Спартакіади.

10. Фестивалі.
11. Фізкультурно-оздоровчий захід з позиції маркетингу.
12. Фізкультурно-оздоровчий захід як послуга.
13. Фізкультурно-оздоровчі заходи з позиції соціології.
14. Цілі спортивно-оздоровчого заходу.

До теми 2
15. Анкета учасника спортивно-оздоровчого заходу.
16. Взаємозв’язок спортивно-оздоровчих заходів у межах ка-

лендаря.
17. Використання сучасних інформаційних технологій при пла-

нуванні календаря спортивно-оздоровчих заходів.
18. Вимоги до учасників заходів.
19. Основні закономірності складання календаря спортивно-

оздоровчих заходів.
20. Планування річного бюджету заходів.
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До теми 3
21. Бізнес-план заходу.
22. Графічне зображення алгоритму забезпечення фізкультур-

но-оздоровчого заходу.
23. Забезпечення господарської частини заходу.
24. Забезпечення транспортного обслуговування заходу.
25. Положення про спортивно-оздоровчий захід.
26. Оренда устаткування та транспорту.
27. Основні складові церемоніальної частини спортивно-оз-

доровчого заходу.
28. Забезпечення належної чистоти приміщень, які викорис-

товуються при проведенні спортивно-оздоровчого заходу.
29. Підготовка місця проведення заходу.
30. Планування зустрічі учасників заходу.
31. Реєстрація учасників та глядачів.
32. Робота зі спонсорами.
33. Розробка плану заходу.
34. Складання кошторису спортивно-оздоровчого заходу.
35. Сценарний план урочистої частини спортивно-оздоровчо-

го заходу.

До теми 4
36. Виготовлення і розміщення зовнішньої реклами.
37. Виготовлення поліграфічної продукції — буклети, плака-

ти, листівки, проспекти та ін.
38. Виготовлення сувенірної і нагородної атрибутики заходу.
39. Нові ідеї і сценарій проведення спортивно-оздоровчих за-

ходів.
40. Особливості оформлення місць проведення заходу.
41. Проведення акредитації.
42. Рекламна кампанія спортивно-оздоровчого заходу.
43. Розробка і розміщення анонсів, рекламних роликів, рек-

ламних модулів для радіо і друкованих ЗМІ.
44. Розробка медіа-плану.
45. Розробка фірмового стилю та виготовлення фірмових ви-

робів.
46. Цілі рекламної кампанії.
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До теми 5
47. Бази даних.
48. Інтернет.
49. Нові інформаційні технології у спортивно-оздоровчій га-

лузі.
50. Нові технології в технічному оснащенні святкових заходів

і шоу-програм.
51. Піротехника.
52. Програми Microsoft Office.
53. Світлова техніка.
54. Сучасні приклади використання нових технологій в про-

веденні спортивно-оздоровчих заходів.
55. Технічні засоби, що використовуються для проведення

спортивно-оздоровчих заходів.
56. Особливості звукового оформлення спортивно-оздоровчих

заходів.

До теми 6
57. Дії працівників у форс-мажорних обставинах під час про-

ведення заходу.
58. Кадрове забезпечення проведення спортивно-оздоровчо-

го заходу.
59. Контроль виконання покладених функцій під час прове-

дення заходів.
60. Мотивація персоналу.
61. Особливості роботи волонтерів під час проведення спортив-

но-оздоровчого заходу.
62. Планування роботи персоналу на час проведення спортив-

ного заходу.
63. Робота структурних підрозділів та допоміжних служб

організації під час проведення заходу.
64. Розподіл повноважень серед персоналу, який бере участь

в обслуговуванні спортивно-оздоровчого заходу.
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До теми 7
65. Правила розміщення глядачів.
66. Заходи безпеки під час проведення спортивно-оздоров-

чих заходів.
67. Медичне обслуговування заходів.
68. Приклади невдалих рішень щодо питань забезпечення

безпеки заходів.

До теми 8
69. PR-акції, пов’язані з проведенням спортивно-оздоровчих

заходів.
70. Бажані та дійсні результати правильного Public relations.
71. Моніторинг преси.
72. Основні цілі проведення PR-акцій.
73. Основні цілі проведення прес-конференції.
74. Особливості проведення банкетів і фуршетів під час про-

ведення спортивно-оздоровчих заходів.
75. План заходів з Public relations.
76. Правила запрошення на заходи пабліситі.
77. Проведення конгресів, конференцій.

До теми 9
78. Звіт головного судді спортивно-оздоровчого заходу.
79. Обов’язкові документи для забезпечення бухгалтерської

звітності про спортивно-оздоровчий захід.
80. Основні правила підготовки прес-релізу для ЗМІ.
81. Підготовка підсумкових звітів про проведений захід для

спонсорів.
82. Статистична звітність спортивно-оздоровчого заходу.
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