Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура).
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура).
Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Назва навчальної дисципліни: Організація спортивно - масової та анімаційної
роботи
Статус дисципліни Вибіркова
Мова навчання Українська
Семестр 1
Кредити ЄКТС 3
Програмні результати навчання: формувати
знання, уміння і навички
організаційно-методичної і викладацької діяльності у сфері спортивно-масової,
анімаційної і фізкультурно-оздоровчої роботи з різним контингентом населення,
оволодіння майбутнім фахівцем прогресивними технологіями та майстерністю управління
фізкультурним процесом; теоретична і практична підготовка студентів до професійної
діяльності у сфері спортивно-масової та анімаційної роботи; уміння проводити навчальні
заняття, у спортивних секціях, оздоровчих групах, під час фізкультурних і спортивних
заходів; уміння проводити інформаційно-пропагандистську роботу у трудових
колективах, а також за місцем проживання і в зонах організованого відпочинку населення;
уміння організувати спортивно-масові свята, фізкультурно-оздоровчі заняття для осіб з
обмеженими можливостями.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. Організаційні основи спортивно-масової та анімаційної роботи
Тема 1. Предмет організації та методики спортивно-масової та анімаційної роботи.
Тема 2. Форми організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та анімаційної
роботи.
Розділ 2. Організація дозвілля, засоби та методики організації та проведення
спортивно-масовових та анімаційних заходів.
Тема 1. Базові засоби, які використовуються для організації та методики проведення
спортивно-масової та анімаційної роботи.
Тема 2. Організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчих та анімаційних
заходів.
Тема 3. Організація та методика спортивно-масової та анімаційної роботи у різних
системах освіти та виховання.
Розділ 3. Технології спортивно-масової та анімаційної роботи в різних ланках
фізкультурного руху.
Тема 1. Організація і методика спортивно-масової та анімаційної роботи з різними
групами населення.
Тема 2. Технології організації спортивно-масової та анімаційної роботи з особами з
обмеженими можливостями.
Вид семестрового контролю: залік – 1
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