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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

2,5 

Галузь знань 

_0102 «Фізичне виховання , 

спорт і здоров'я людини»_ 

(шифр і назва) 
Нормативна 

Напрям підготовки 

6.010201 «Фізичне 

виховання» 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

6.010201 «Фізичне 

виховання» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 
7-й 7-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

58 год. 98 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/10 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс дисципліни передбачає одержання студентами певної уяви про клубні 

об’єднання спортивної, оздоровчої та культурної спрямованості, придбання 

необхідних знань, вмінь та практичних навичок з планування, організації та 

надання послуг в спортивних клубах і оздоровчих центрах. 

У період вивчення дисципліни «Основи сучасної клубної роботи» студенти 

вивчають особливості роботи спортивних клубів; процесу розробки статутних 

документів клубу; основ формування зовнішньої та внутрішньої політики клубу, 

набувають практичних навичок організації клубної роботи у відповідності до 

специфіки потреб та запитів клієнтів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: мету і задачі роботи клубних об’єднань; особливості роботи 

спортивних клубів; види та характеристики клубних послуг; складові формування 

клубного стилю та клубного іміджу; методики організації контролю за 

результативність роботи клубу. 

вміти: підготувати установчі документи клубу; зареєструвати клубне 

об’єднання в установчому законодавством порядку; планувати та організовувати 

роботу персоналу спортивних та оздоровчих клубів різної форми у відповідності 

до забезпечення потреб клієнтів клубу. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 

Історичні передумови виникнення клубних організацій; англійські клуби 18-

19 сторіч; перші спортивні клуби; професійні спортивні клуби у США. 

Визначення клубу. Цілі клубних об’єднань. Основні види діяльності 

клубних груп. Основні функції клуба. Види клубних об’єднань. Дефініції: 

Об'єднання людей по інтересам; Клубні об'єднання; Фізкультурно-спортивне 

об'єднання; Фізкультурно-спортивні організації; Громадські організації; 

Федерації; Асоціації. Сучасні форми клубної роботи у сфері спорту та туризму: 

аматорські та професійні клуби. 

 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади клубної діяльності 
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Законодавство України щодо створення та функціонування клубних 

об’єднань. Законодавча база існування клубних об’єднань. Різноманітні форми 

існування спортивних клубів: громадські об’єднання з утворенням юридичної 

особи; громадські об’єднання без утворення юридичної особи; комерційні 

структури. 

Статут клубу. Звітно-виборча конференція. Органи керування та контролю 

клубу. Види піклувальних рад, оцінка їхньої роботи. Легалізація громадського 

об’єднання. Поточне керування діяльністю клубу. Економічні механізми клубної 

діяльності. Застосування маркетингової стратегії в діяльності клубних установ. 

Маркетингова стратегія просування культурних послуг у культурно-дозвільної 

діяльності. Клуб як сфера перетинання інтересів соціальної культури і бізнесу. 

Нові економічні механізми клубної діяльності як доказ перспективності і 

багатоваріантності клубної спільності. Основні джерела фінансування 

некомерційного об'єднання. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості роботи комерційних спортивних 

клубів, фітнес-центрів та професійних спортивних клубів 

Відмінні риси діяльності спортивних клубів: професійні та аматорські 

спортивні клуби; фітнес-клуби. Федерації та асоціації з видів спорту та їх участь у 

контролі за діяльності спортивних клубів. Особливості роботи професійних 

спортивних клубів. Джерела доходів. 

Робота з клієнтською базою фітнес-центрів та оздоровчих клубів. 

Характеристика та потреби клієнтів. Програми для роботи персоналу з певними 

категоріями клієнтів. Контроль за розподілом та наповненням клієнтської бази. 

Засоби заохочення клієнтів спортивних клубів та оздоровчих центрів. 

 

Змістовий модуль 4. Діяльність спортивних клубів в формі 

громадських об’єднань 

Визначення клубного членства. Види членства у клубі. Мотиви членів 

клубу. Результати соціологічних опитувань як орієнтири розвитку клубної 

діяльності. Дослідження аудиторії і цілей відвідування клуба. Права та обов’язки 

членів клубу. Правила клубу. Зв’язок прав та обов’язків різних категорій членів 

клубу. Привілеї членів клубу. Цілі прийняття «Правил клубу». Основні вимоги 

щодо складання «Правил клубу». Дисциплінарні стягнення порушникам «Правил 

клубу». 
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Поточне керівництво клубом. Робітники клубу. Адміністрація та посадові 

особи клубу. Волонтери. Професійні спортсмени. Спеціалісти. Суспільні прояви 

різних сфер клубного життя. Область інтересів. Організаційна область. 

Соціально-психологічна область. Область суспільних проявів. Імідж клубу. 

Еволюція клубного об’єднання. Характеристики етапів існування клубного 

об’єднання: Етап оформлення ідеї; Етап розвитку; Етап зрілості; Реліктовий етап. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 

Тема 1. Історія 

клубних 

об’єднань 

11 2 2   7 14 1 1   12 

Тема 2. Клубні 

об’єднання у 

сучасному 

суспільному 

житті 

11 2 2   7 13 1    12 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

22 4 4   14 27 2 1   24 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади клубної діяльності 

Тема 3. 

Організаційно-

правові засади 

клубної 

діяльності 

11 2 2   7 14 1 1   12 

Тема 4. Керівні 

структури 

клубних 

об’єднань та 

економічні 

фактори клубної 

діяльності 

12 2 2   8 13     13 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

23 4 4   15 27 1 1   25 



7 

 

  

Усього годин  45 8 8   29 54 3 2   49 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Особливості роботи комерційних спортивних клубів, 

фітнес-центрів та професійних спортивних клубів 

Тема 5. 

Особливості 

роботи 

оздоровчих 

спортивних 

клубів та 

фітнес-центрів 

12 2 2   8 14 1 1   12 

Тема 6. 

Особливості 

роботи 

професійних та 

аматорських 

спортивних 

клубів 

11 2 2   7 13     13 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

23 4 4   15 27 1 1   25 

Змістовий модуль 4. Діяльність спортивних клубів в формі громадських 

об’єднань 

Тема 7. 

Членство у 

клубі 

11 2 2   7 14 1 1   12 

Тема 8. 

Діяльність 

клубу у формі 

громадського 

об’єднання 

11 2 2   7 13 1    12 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

22 4 4   14 27 2 1   24 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 45 8 8   29 54 3 2   49 

Разом за рік 90 16 16   58 108 6 4   98 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія клубних об’єднань 2 

2 Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 2 

3 Організаційно-правові засади клубної діяльності 2 
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4 Керівні структури клубних об’єднань та економічні 

фактори клубної діяльності 

2 

5 Особливості роботи оздоровчих спортивних клубів та 

фітнес-центрів 

2 

6 Особливості роботи професійних та аматорських 

спортивних клубів 

2 

7 Членство у клубі 2 

8 Діяльність клубу у формі громадського об’єднання 2 

 Разом 16 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія клубних об’єднань 2 

2 Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 2 

3 Організаційно-правові засади клубної діяльності 2 

4 Керівні структури клубних об’єднань та економічні 

фактори клубної діяльності 

2 

5 Особливості роботи оздоровчих спортивних клубів та 

фітнес-центрів 

2 

6 Особливості роботи професійних та аматорських 

спортивних клубів 

2 

7 Членство у клубі 2 

8 Діяльність клубу у формі громадського об’єднання 2 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія клубних об’єднань 7 

2 Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті 7 

3 Організаційно-правові засади клубної діяльності 7 

4 Керівні структури клубних об’єднань та економічні 

фактори клубної діяльності 

8 

5 Особливості роботи оздоровчих спортивних клубів та 

фітнес-центрів 

8 

6 Особливості роботи професійних та аматорських 

спортивних клубів 

7 

7 Членство у клубі 7 

8 Діяльність клубу у формі громадського об’єднання 7 

 Разом 58 

 
9. Індивідуальні завдання (реферати) 
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1. Історичний огляд розвитку клубних об’єднань 

2. Законодавство України щодо функціонування клубних об’єднань 

3. Специфічні риси діяльності спортивних клубів: професійні та аматорські 

спортивні клуби; фітнес клуби та оздоровчі центри. 

4. Економічні механізми клубної діяльності. 

5. Громадські організації. Федерації. Асоціації. 

6. Професійні спортивні клуби України. 

7. Фітнес клуби України. 

8. Клубний менеджмент. 

9. Маркетинг спортивного клубу. 

10. Сучасні форми клубної роботи у сфері спорту та туризму 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

 
11. Методи контролю 

 

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний 

контроль: 

1. Яки Ви знаєте Англійські клуби 19 сторіччя? 

2. Де і коли були засновані перші спортивні клуби? 

3. Які Ви знаєте форми клубної роботи у сфері спорту та туризму? 

4. Яка різниця між аматорським та професійним клубом? 

5. Що таке об'єднання людей за інтересами? 

6. Що собою уявляють клубні об'єднання? 

7. Що містить у собі поняття клуб за інтересами? 

8. Що таке фізкультурно-спортивне об'єднання? 

9. Що таке фізкультурно-спортивна організація? 

10. Якими є цілі клубних об’єднань? 

11. Які основні види діяльності клубних груп? 

12. Що таке федерація за видом спорту? 

13. Що таке асоціація? 

14. Які основні затребувані функції клуба? 

15. Які законодавчі акти України регламентують діяльність клубів? 

16. Що таке Статут клубу? 

17. Які існують органи керування та контролю діяльності клубу? 

18. Дайте характеристику Звітно-виборчої конференції. 

19. Хто здійснює поточне керування діяльністю клубу? 

20. Чи є виправданим застосування маркетингової стратегії в діяльності клубних 

установ? 
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21. Які відношення клубу та бізнесу? 

22. Які Ви знаєте форми існування спортивних клубів? 

23. Дайте характеристику професійним спортивним клубам. 

24. Дайте характеристику фітнесс-клубу. 

25. Назвіть відмітні риси діяльності спортивних клубів. 

26. Назвіть основні керівні органи клубу. 

27. Чи може бути зареєстрований спортивний клуб як комерційна структура? 

28. Які особливості роботи персоналу у спортивному клубі рекреаційної 

спрямованості? 

29. Навіщо складають контракти зі спортсменами у професійних спортивних 

клубах? 

30. Якими є основні мотиви членів клубу до сумісного дозвілля. 

31. Що таке ЦЛО? 

32. Які Ви знаєте види членства у клубі? 

33. Що таке членство у клубі? 

34. Які Ви знаєте методи дослідження аудиторії з метою виявлення цілей 

відвідування клубу? 

35. Який існує зв’язок прав та обов’язків різних категорій членів клубу? 

36. Для чого існують привілеї постійних членів клубу? 

37. Для чого існують «Правила клубу»? 

38. Якими є основні вимоги щодо складання «Правил клубу»? 

39. Якими можуть бути дисциплінарні стягнення порушникам «Правил клубу»? 

40. Що таке громадські організації? 

41. Чим відрізняються громадські об’єднання з утворенням юридичної особи від 

громадських об’єднань без утворення юридичної особи? 

42. Що таке легалізація громадського об’єднання? 

43. Назвіть основні джерела фінансування некомерційного клубного об'єднання. 

44. Хто є адміністративним керівником клубу? 

45. Дайте характеристику «Області інтересів» клубного об’єднання. 

46. Дайте характеристику «Організаційній області» клубного об’єднання. 

47. Дайте характеристику «Соціально-психологічній області» клубного 

об’єднання. 

48. Дайте характеристику «Області суспільних проявів» клубного об’єднання. 

49. Що таке імідж клубу? 

50. Дайте характеристику етапам існування клубного об’єднання. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

1. РО конспектів матеріалів лекцій та практичних занять – 10 балів; 

2. РО підготовки до практичних занять та опанування практичними 

навичками 60 балів: 

- виконання домашніх завдань – 10 балів; 

- виконання матеріалу на практичних заняттях – 20 балів; 
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- виконання контрольних завдань – 30 балів. 

3. РО підсумкової контрольної роботи – 20 балів; 

РО індивідуальне самостійне завдання – 10 балів; 

І півсеместр                                    разом   100 балів 

ІІ півсеместр                                   разом   100 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Гагин В.Н. Интересно ли в вашем клубе? – М.: Политиздат, 1989. – 240 с. 

2. Воспитание увлечением: Формирование и деятельность клубных объединений / 

Сост. В.Е.Триодин.- М.: Профиздат, 1987.-144 с. 

3. Клубоведение: Учеб. пособие для ин-тов культуры, исскуств и фак. культ.-

просвет. работы пед. ин-тов / Под ред. С.Н. Иконниковой и В.И. Чепелева. - 

М.: Просвещение, 1979. - 379 с. 

4. Савченко О., Мякота В. Неприбуткові організації: податковий та 

бухгалтерський облік – 5-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. – 228 с. 

Допоміжна 
1. Закон Украины «О благотворительности и благотворительных организациях» 

№3091-3 от 07.03.02. 

2. Закон Украины «О физической культуре и спорте», N3808-12 от 24.12.93. 
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3. Закон Украины «Об объединениях граждан», №2460-12 от 16.06.1992. 

4. Конституция Украины. 

5. Кордонский М.Б., Ланцберг В.И. Технология группы: Заметки из области 

социальной психологии неформальных групп. - 4-е изд., испр. и доп. - Одесса-

Туапсе, 1996. – 186 с. 

6. Приказ Министерства Образования и науки Украины «Об образовании 

физкультурно-спортивных клубов и их ячеек в высших, средних и 

профессионально-технических учебных заведений». №210 от 22.03.2002. 

7. Савченко О., Мякота В. Неприбуткові організації: податковий та 

бухгалтерський облік – 5-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. – 228 с. 

8. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: Моногр. / 

МГПУ. - М.: Прометей, 2003 – 256 с. 

9. Указ президента Украины «Про утверждение целевой комплексной программы 

«Физическое воспитания - здоровье нации» №963а от 01.09.98. 

10. Профессиональный спорт. / Под. ред. Гуськова С. И., Платонова В. Н. – К.: 

Олимпийская литература, 2000. – 391 с. 

11. Воропаев М.В. Воспитательные системы в социальном институте образования. 

- www.oim.ru 

12. Столяров В.И. Спорт и культура: методологический и теоретический аспекты 

проблемы. www.lib.sportedu.ru 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. http://bmsi.ru/ 

2. www.lib.sportedu.ru 

3. http://ua.tribuna.com/ 

4. http://www.sport-express.ua/ 
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