Дисципліна

Вибіркова дисципліна 2 «Нормативно-правове
забезпечення спорту»

Рівень BO

Магістр

Назва спеціальності/освітньопрофесійної програми

017 Фізична культура і спорт / Фізична
культура і спорт

Форма навчання

денна / заочна

Курс, семестр, протяжність

Денна / Заочна:
1 курс, 1 семестр, один семестр

Семестровий контроль

залік

Обсяг годин (всього: з них
лекції/практичні)

Денна: 4 кредити, 120 годин (10 лекцій, 30
практичних)
Заочна: 4 кредитів, 120 годин (4 лекції, 6
практичних)

Мова викладання

українська

Кафедра, яка забезпечує викладання

теорії фізичного виховання та рекреації

Автор дисципліни

Козіброцький С.П.
Короткий опис

Вимоги до початку вивчення

Наявність достатнього освітнього базису з
дисциплін «Професійний спорт», «Теорія та
методика дитячо-юнацького спорту»,
«Неолімпійський спорт»

Що буде вивчатися

- Поняття і сутність права, його основні
функції.
- Загальна характеристика законодавства в
галузі спорту.
- Правове регулювання діяльності державних
та суспільних органів управління фізичною
культурою та спортом.
- Нормативне регулювання положень про
спортивні організації.
- Регулювання праці професійних
спортсменів та тренерів.
- Правове регулювання спортивних змагань.
- Організаційно-правові основи протидії
допінгу в спорті.

Чому це цікаво/треба вивчати

Правове регулювання є одним із
продуктивних шляхів розвитку сучасного
спорту, тому що забезпечує взаємодію
спортивних організацій різних організаційно-

правових форм, гарантує права фахівців
фізичної культури та спорту та професійних
спортсменів.
Вивчення навчальної дисципліни допоможе
студентам:
- Створити системне уявлення про
формування правової культури ,
підвищення рівня компетентності в області
правового регулювання спортивної
діяльності.
- Сформувати поняття та основні функції
права, поняття правовідносин та правової
поведінки, основні нормативно-правові
акти в галузі спорту, трудові права та
обов’язки професійних спортсменів та
окремих категорій, правові основи
антидопінгової політики в спорті.
Чому можна навчитися (результати
навчання)

- Розуміти специфічну логіку та мати цілісне
уявлення про правове регулювання спорту
в Україні.
- Визначати можливості захисту своїх
цивільних прав у професійній спортивній
діяльності.
- Демонстувати
уміння
самостійного
використання знань в галузі права спорту.
- Розуміти структуру правової системи
олімпійського спорту в Україні.

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

- Здатність застосовувати міжнародні норми
права стосовно фізичної культури та
спорту.
- Здатність
застосовувати
медичне
законодавство для фізичної культури та
спорту.
- Здатність підбирати нормативно-правові
акти, щодо своєї галузі.
- Здатність складати необхідні правові
документи для роботи.
- Здатність
самостійно
проводити
дослідження в сфері правового регулювання
фізичної культури та спорту.

Інформаційне забезпечення

Силабус, презентаційні матеріали

Web-посилання на (опис дисципліни) https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/
силабус навчальної дисципліни на
fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya

веб-сайті факультету (інституту)

