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- особливості управління у сфері фізичної культури України; 

- науково-дослідницька робота студентів у вищій школі. 
 

Навчання: 
1978 – 1983рр. – навчався наісторичному факультеті Івано-Франківського 

державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. 

1992 – 1993 рр. навчався у аспірантурі Київського державного педагогічного 

інституту ім. М.П. Драгоманова. 

1993р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук (спеціальність 13.00.01. теорія і історія педагогіки). 
 

Професійна і трудова діяльність:. 
1983 – 1987 рр. –організатор з позакласної і позашкільної виховної роботи 

Голинської СШ Калуського району. 

1987 – 1992 рр.–директор Голинської СШ, Калуського району. 

1993 – 1996 рр. – доцент кафедри наукових основ управління школою. 

1996 – 1997 рр. – доцент кафедри фізичного виховання. 

1997 – 2005 рр. –доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і 

спорту. 

2005 – 2013 рр. заступника декана факультету фізичного виховання і спорту 

2013 – 2020 рр. – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і 

спорту. 
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2009 р. – нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України ( № 133992). 

2017 р. – нагороджений грамотою Івано-Франківської обласної ради. 

2018 р.- нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України, Комітетом з фізичного виховання і спорту ( № 1940). 
 

Наукові публікації: 
1.Тягур Р. С. Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і 

спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013. Вип. 

18. С. 129 – 137. 

2.Тягур Р. С. Вимоги, якіставляться до сучасного менеджера у 

сферіфізичноговиховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: 

Фізична культура. 2014. Вип. 20. С. 46 – 52. 

3.Тягур Р.С. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці у сфері 

фізичного виховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: 

Фізична культура. 2015. Вип. 22. С. 56 – 62. 

4.Тягур Р.С. Розпорядча діяльність керівника у сфері фізичного виховання і спорту 

(комунікаційно-інформаційний аспект) Вісник Прикарпатського університету. 

Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 27  -28. С. 303-318. 

5.Тягур Р.С. Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту: ХХ років 

освітньо-наукової діяльності (1997- 2017 рр.) Вісник Прикарпатського 

університету. Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 27  -28. С. 362-383. 
 

Навчально-методична література: 

  

Тягур Р.С. 
Менеджмент в освіті: Курс лекцій для студентів вищих 

навчальних закладів. Івано-Франківськ: Видавець Віктор 

Дяків, 2013.  437 с. 

У структурі курсу лекцій: текстилекцій, завдання і тести 

для самоконтролю, зміст семінарських занять, додатки для 

самостійного опрацювання. Тексти лекцій містять опорні 

схеми, таблиці, рисунки. 

Курс лекцій розрахований на студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. Книга буде корисною також 

керівникам навчальних закладів, усім, кого цікавлять 

проблеми менеджменту в освіті. 



  

Тягур Р. С. 
Менеджмент в освіті: программа навчальної дисципліни 

для студентів спеціальності 8.01020101. – Фізичне 

виховання / автор-упорядник Тягур Р.С. Івано-Франківськ: 

Віктор Дяків, 2011. 69 с. 

  

Тягур Р.С. 

Історія фізичної культури і олімпійського руху: 180 базових 

термінів. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2013. 

374 с. 

ISBN 978-966-2604-00-9 

Книжка стане в пригоді всім, хто прагне поглибити свої 

знання з історії фізичної культури й олімпійського руху. 

Видання буде незамінним під час реферативного та 

самостійного навчання, бо містить оптимальний обсяг 

матеріалу, а також подає цікаві факти, які дають змогу по-

новому підійти до висвітлення багатьох проблем. Словник 

термінів має чітку структуру, що сприятиме швидкому 

пошукові потрібної відповіді. 

  

Тягур Р.С. 
Історія фізичної культури: програма навчальної дисципліни 

для студентів за напрямом підготовки 6.010201 – “Фізичне 

виховання”, напрямом підготовки 6.010203 – “Здоров’я 

людини” /автор-упорядник Тягур Р. С. – Івано-Франківськ: 

видавець Віктор Дяків, 2011. – 30 с. Друкується згідно з 

ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (протокол № 3 від 29 

березня 2011 р.) 



  

Тягур Р.С. 
Програма і методичні матеріали з навчальної практики 

студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання і 

спорту. Друкується згідно з ухвалою Вченої ради 

факультету фізичного виховання і спорту ПНУ ім. Василя 

Стефаника (Протокол №2 від 19.10.2009 р.). 

ISBN 978-966-640-212-0 

  

Тягур Р.С. 
Управління у сфері фізичного виховання: словник базових 

термінів.  Доп. і переробл. Івано-Франківськ: Видавець 

Віктор Дяків, 2014.  148 с. 

ISBN 978-966-2604-05-4 

У словнику подано 2000 понять і термінів, які охоплюють 

найбільш важливі аспекти загального та функціонального 

управління. Адресовано майбутнім фахівцям сфери 

фізичного виховання і спорту, викладачам управлінських 

дисциплін і менеджерам- практикам різних рівнів 

управління. 

  

Тягур Р.С. 
Основи педагогічних досліджень у фізичному вихованні: 

140 базових термінів: Словник. Івано-Франківськ: Плай, 

2013.  40 с. Друкується згідно з ухвалою Вченої ради 

факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

(протокол № 5 від 25.12.2013) 

ISBN 967-8091-01-5 



  

Тягур Р.С. 
Історія фізичної культури і спорту: Курс лекцій. Івано-

Франківськ: Видавництво "Плай", 2009.  272 с.  

У курсі лекцій висвітлюється еволюція виникнення та 

розвитку фізичної культури і спорту з найдавніших часів до 

наших днів. 

До кожної теми додається список рекомендованої 

літератури, запитання для самоперевірки, теми рефератів та 

курсових робіт над якими студенти можуть працювати 

самостійно. 

Для студентів за напрямомпідготовки 6.010201 – “Фізичне 

виховання”, напрямом підготовки 6.010203 – “Здоров’я 

людини”.  

  

Тягур Р.С. 
Історія олімпійського руху: базові терміни, таблиці, схеми. 

Івано-Франківськ: Видавництво "Плай", 2010, 271 с. 

У навчально-методичному посібнику висвітлюється 

походження, формування, розвиток і функціонування 

міжнародного олімпійського руху, його складових частин: 

МОК, НОК, МСФ, ОКОІ. 

Подано хронологію всіх Ігор Олімпіад і зимових 

Олімпійських Ігор сучасності, матеріали про олімпійські 

конгреси, президентів МОК, вміщено текст Олімпійської 

хартії. Викладено історію розвитку олімпійських видів 

спорту. 

Для студентів за напрямом підготовки 6.010201 – “Фізичне 

виховання”, напрямом підготовки 6.010203 – “Здоров’я 

людини”.  

  

Тягур Р. С., Тягур Т. Р. 
Основи менеджменту в освіті: навчальний посібник. Івано-

Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2014. 106 с. 

У посібнику розкриті нові засади менеджменту в освіті, 

характеризуються базові терміни, закони, закономірності, 

принципи, функції, методи менеджменту, управлінський 

цикл, інформаційне забезпечення процессу управління. 

Для керівників різних рівнів системи управління, слухачів і 

викладачів факультетів підвищення кваліфікації, студентів 

вищих навчальних закладів. 

  



  

Тягур. Р. С. 

Основи менеджменту у фізичнійкультурі і спорті: 

Посібник, 2-ге вид. переробл. і доп. Івано-Франківськ, 

«ІНІН»,2014 .144 с. 

У навчальному посібнику розглядається сутність законів, 

закономірностей, принципів, методів, засобів, функцій і 

форм управління організаціями у сфері фізичного 

виховання і спорту з метою реалізації стратегічних планів, 

досягнення ефективності виробничо-господарської 

діяльності. Для студентів факультетів фізичного виховання 

і спорту, практичних працівників. 

  

Тягур Р. С., Тягур Т. Р. 
Історія фізичної культури і олімпійського руху: словник 

термінів. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2012.  

374 с. 

Книжка стане в пригоді всім, хто прагне поглибити свої 

знання з історії фізичної культури й олімпійського руху, 

національної та всесвітньої історії, українського 

народознавства. Видання буде незамінним під час 

реферативного та самостійного навчання, бо містить 

оптимальний обсяг матеріалу, а також подає цікаві факти, 

які дають змогу по-новому підійти до висвітлення багатьох 

проблем. Словник термінів має чітку структуру, що 

сприятиме швидкому пошукові потрібної відповіді. 

 

Тягур Р.С. Історія медицини та фізичної реабілітації 

(історія рекреації): робочий зошит студента. Івано-

Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 2017. 120 с. У 

навчальному посібнику розглядаються здобутки медицини 

стародавнього світу; особливості еволюції медицини в 

епоху середньовіччя і Відродження; характерні ознаки 

розвитку медицини в Україні; характерні риси медицини у 

нові та  новітні часи. Робочий зошит призначений для 

підготовки студентів до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи. 



 

Тягур Р.С. Історія медицини та фізичної реабілітації: 

короткий лекційний курс. Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ 

«Просвіта», 2020. 70 с. У навчальному посібнику 

розглядається розвиток знань, пов’язаних із 

захворюваннями,лікуванням людини, збереженням і 

зміцненням її здоров’я. Посібник призначений для 

підготовки студентів до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи. 

 

Тягур Р.С. Управління у фізичній культурі: короткий 

лекційний курс. Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 

2020. 96 с. У навчальному посібнику розглядається сутність 

та історія управління, управління системою фізичної 

культури, види організацій у фізичній культурі, проблеми 

відповідальності і управлінської етики, процес, функції та 

методи управління у фізичній культурі, інформаційні 

системи і комунікації, технологія прийняття управлінських 

рішень. 

 

Тягур Р.С. Управління у спорті: короткий лекційний курс. 

Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 2020. 96 с,У 

навчальному посібнику розкриваються основи теорії і 

практики сучасного управління та ринкової економіки, 

технології  оволодіння елементами управлінської та 

економічної культури поведінки і самовизначення у 

фізичній культурі. 



 

Тягур Р.С. Управління у фізичній культурі і спорті: 

робочий зошит студента. Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ 

«Просвіта», 2017. 172 с, У навчальному посібнику 

розкриваються способи інтенсифікації управлінської і 

економічної діяльності не тільки різноманітних за 

масштабами, організаційно-правовими нормами і 

функціональною спрямованістю організацій у фізичній 

культурі і спорті, але і всіх працівників цієї сфери. 

 

Тягур Р.С. Педагогічний менеджмент: короткий лекційний 

курс. Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 2018. 65 с. 

У навчальному посібнику розкриваються способи 

формування  у майбутніх фахівців уміння аналізувати і 

критично мислити, відстоювати різні позиції ї точки зору, 

бачити наслідки впровадження управлінських рішень, 

оцінювати альтернативні варіанти в умовах невизначеності, 

мотивувати самого себе і колег, працювати в команді, 

приймати рішення в стресових ситуаціях, працювати з 

інформацією. 

 

Тягур Р.С. Історія фізичної культури: короткий лекційний 

курс. Видання ІІ. Доповнене і перероблене. – Івано-

Франківськ, Видавництво «Просвіта»: 2020. 124 с.  

У посібнику висвітлюється процес розвитку фізичної 

культури на  різних етапах існування людського 

суспільства;еволюція виникнення та розвитку 

фізичноїкультури і спорту з найдавніших часів до наших 

днів; становлення і розвиток ігор,гімнастики,спорту, ідей , 

теорій ,систем, організаційних форм і методів фізичного 

виховання. 



 

Тягур Р.С. Історія фізичної культури і спорту: короткий 

лекційний курс. Видання ІІІ. Доповнене і перероблене. – 

Івано-Франківськ, Видавництво «Просвіта»: 2020. 124 с.  

У посібнику висвітлюється процес розвитку фізичної 

культури на  різних етапах існування людського 

суспільства;еволюція виникнення та розвитку 

фізичноїкультури і спорту з найдавніших часів до наших 

днів; становлення і розвиток ігор,гімнастики,спорту, ідей , 

теорій ,систем, організаційних форм і методів фізичного 

виховання. 

 

Тягур Р.С. Педагогіка спорту: короткий лекційний 

курс.Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 2020. 40 с.  

У  посібнику розглядаються основні поняття спорту як 

педагогічного явища; методи дослідження педагогічних 

проблем спорту; принципи спортивно-педагогічної 

діяльності; методи і засоби спортивно-педагогічної 

діяльності; вплив спорту на особистість. 

 

Тягур Р.С. Програма і методичні матеріали з навчальної 

(пропедевтичної ) практики студентів ІІІ курсу факультету 

фізичного виховання і спорту.Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ 

«Просвіта», 2020. 83 с.  

У  посібнику розглядаються особливості змісту, цілей 

організації,засобів,технології професійної діяльності; 

своєрідність,соціальних умов міжособистісних стосунків у 

процесі професійної діяльності. 

 

 

 

 

 


