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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

з дисципліни «Загальна теорія професійного спорту» 
для студентів 4 курсу ФФКіС денної форми навчання, що навчаються за 

індивідуальним планом-графіком  
 

Конспекти самопідготовки (у відповідності до запитань у межах тем, 
які розглядаються на семінарських заняттях). 
 Творча робота (презентація) «Характеристика соціальних 
функцій професійного спорту». 
 Охарактеризувати одну з соціальних функцій професійного спорту.  
Навести приклади реалізації обраної функції  у професійному спорті.  
  2. Аналітична робота (на вибір): 
 2.1. «Словник  термінів дисципліни «Загальна теорія професійного 
спорту». 
 Під час вивчення програмного матеріалу  виявити базові терміни 
(поняття) з кожної теми. Записати визначення кожного поняття і дати стислу 
характеристику його змісту. 
 2.2. «Кошторис професійного клубу з обраного виду професійного 
спорту». 

 Мета:  розробити кошторис професійного клубу з обраного 
професійного виду спорт. 

1. Розрахувати річні видатки клубу з урахуванням завдань команди 
(команд) на наступний сезон. 

2. Дати кожній статті видатків стисле обґрунтування. 
3. Визначити пріоритетні джерела прибутків. 
4. Визначити додаткові джерела прибутків. 
5. Обґрунтувати величину можливих фінансових надходжень. 
6. Визначити види діяльності, на які передбачається використати можливі 

прибутки. 
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