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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

з дисципліни «Професійний спорт» 
для магістрів денної форми навчання, що навчаються за індивідуальним 

планом-графіком  
Конспекти самопідготовки (у відповідності до запитань у межах тем, 

які розглядаються на семінарських заняттях). 
 
Творча письмова робота (презентація) за темою: «Система змагань 

у професійному спорті».  
Алгоритм виконання творчої роботи (презентація). 

Мета: розробити систему змагань професійної ліги (вид спорту 
обирається довільно). Дати обґрунтування економічної ефективності 
запропонованої системи змагань. 

Алгоритм виконання творчої роботи: 
1. Визначити вид спорту, з якого будуть проводитись змагання. 
2.  Проаналізувати правила змагань та вимоги до проведення змагань у 

обраному виді спорту. 
3. Визначити кількість команд, учасників та тривалість проведення 

змагань. 
4. Описати систему змагань. 
5. Обґрунтувати економічну ефективність запропонованої системи 

змагань. 
 
Аналітична письмова робота за темою (на вибір): 

1. Аналіз діяльності комісіонера (президента) професійної ліги (за 
вибором). 

Студент, користуючись інформацією з доступної літератури та мережі 
Інтернет, повинен проаналізувати позитивні та негативні аспекти діяльності 
того чи іншого комісіонера обраної ним професійної ліги.  

2. Стан та перспективи розвитку професійного спорту в Україні. 
Студент на прикладі одного, кількох видів спорту або ж загалом усього 

професійного спорту повинен проаналізувати його (їхній) стан сьогодні та 
можливі перспективи розвитку в Україні. Акцент повинно бути зроблено на 
правовому регулюванні професійного спорту в Україні.  

3. Порівняльний аналіз систем відбору у професійних видах спорту. 
Розкрити системи відбору  у професійних видах спорту. 



Охарактеризувати спільні та відмінні риси систем відбору. Обґрунтувати 
доцільність систем відбору у професійних видах спорту. 
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