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1. ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА 

Фахове вступне випробування з організаційних та спортивних основ 

тренерської діяльності – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня 

(рівня) бакалавра, або вищого ступеня (рівня) вищої освіти, або якщо ступінь 

бакалавра або вищий ступінь здобувається не менше одного року та 

виконується в повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності: 017 Фізична культура і спорт, 

яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної 

програми «Фізична культура і спорт» бакалаврського рівня вищої освіти на 

основі здобутих раніше компетентностей. 

Програму фахового вступного випробування з організаційних та 

спортивних основ тренерської діяльності укладено відповідно до навчальної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт». Головними завданнями програми з організаційних та спортивних основ 

тренерської діяльності є визначення рівня сформованості: 

 професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення тренера-

викладача у сучасному суспільстві; 

 теоретичних знань щодо програмно-нормативних засад розвитку галузі 

Ф і С; 

 сформованості компетентностей стосовно окремих напрямків професійної 

підготовки тренера. 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмове 

опитування вступників за змістом завдань в екзаменаційному білеті. 

Структура екзаменаційного білета: 3 (три) теоретичних завдання за 

змістом програми, поданої нижче. 

Структура екзаменаційної оцінки: Оцінювання результатів фахового 

вступного випробування здійснюється за 100–бальною шкалою. Мінімальна 

позитивна оцінка складає 60 балів. Відповіді на питання, винесені на фахове 

випробування, оцінюються рівнозначно. Загальна оцінка відповіді оцінюється 

як середня арифметична з трьох питань згідно критеріїв оцінювання п. 3 цієї 

програми. 

Час, який відводиться на виконання завдань екзаменаційного білету: 

2 астрономічних години. 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ І. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності 

Тема 1. Фізична культура як суспільне явище 

«Вступ до спеціальностей галузі фізичне виховання і спорт» як навчальна 

дисципліна. Місце фізичної культури в загальній культурі людства. Основні 

завдання, форми і засоби фізичної культури. 

Тема 2. Галузева термінологія 
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Зародження спортивної термінології. Термінологічні запозичення з 

іноземних мов у сфері фізичної культури та спорту. Сучасні проблеми 

української спортивної термінолексики. Основні термінологічні поняття галузі. 

Тема 3. Міжнародний спортивний рух 

З історії зародження та розвитку спорту. Міжнародні спортивні організації. 

Стародавні та сучасні Олімпійські Ігри. Проблеми сучасного розвитку 

міжнародного спортивного руху. 

Тема 4. Фізкультурно-спортивний рух в Україні 

Передумови зародження і розвитку фізкультурно-спортивного руху в 

Україні. Традиції українського спорту. Внесок українців в Олімпійський рух. 

Шлях до олімпійського визнання. Сучасні досягнення та проблеми 

українського спорту. 

Тема 5. Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури 

Законодавча база розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Державні 

програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

Тема 6. Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку 

фізкультурно-спортивного руху в Україні 

Структура, взаємозв’язок і характер діяльності фізкультурно-спортивних 

організацій України. Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту. 

Джерела фінансування галузі. Науково-інформаційне забезпечення 

фізкультурно-спортивного руху. 

Розділ ІІ. Професійна діяльність в галузі фізичної культури 

Тема 1. Професійна діяльність фахівців фізичної культури 

Фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців у галузі фізичної 

культури і спорту. Освітні рівні та структура підготовки фахівців фізичної 

культури. Професійні характеристики фахівців фізичної культури. 

Тема 2. Професійна діяльність учителя фізичної культури 

Спеціальності, спеціалізації, освітні рівні та посади фахівців фізичного 

виховання. Учитель фізичної культури – ключова фігура фізичного виховання. 

Складники професійної майстерності та службові обов’язки вчителя фізичної 

культури. Урок як основна форма фізичного виховання. 

Тема 3. Професійна діяльність тренера-викладача 

Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов’язки. 

Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера. 

Організація тренувального процесу. Підготовка спортсмена до змагань. 

Тема 4. Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації 

Розвиток фізичної реабілітації в світі та в Україні. Підготовка фахівців з 

фізичної реабілітації. Посади і посадові обов’язки фахівців фізичної 

реабілітації. Програмування і здійснення процесу фізичної реабілітації. 

Розділ ІІІ. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної 

культури і спорту 

Тема 1. Система кадрового забезпечення галузі 

Структура вищої освіти в Україні. Система ступеневої освіти. Заклади 

фізкультурної освіти в Україні. 



4 

Тема 2. Організація навчального процесу у закладах вищої освіти 

Спрямованість навчального процесу у закладах вищої освіти. Науково-

методичне забезпечення навчального процесу. Державні стандарти вищої 

освіти. Види і форми організації навчальних занять у вищій школі. Форми і 

методи контролю. 

Тема 3. Основи науково-дослідної роботи 

Загальні принципи наукової творчості. Загальна схема наукового 

дослідження та організація творчої діяльності. Основні методи наукового 

дослідження у сфері фізичного виховання та спорту. Робота над статтями та 

доповідями. 

Тема 4. Навчання і побут студентів закладу вищої освіти 

Формування студентського контингенту. Права і обов’язки студента 

закладу вищої освіти. Організація виховного процесу у закладі вищої освіти. 

Громадські організації студентів. 

 

Розділ ІV. Вступ до теорії спорту 

Тема 1. Загальні основи спортивного тренування, як системи знань 

Основні поняття загальної теорії і методика підготовки спортсменів: спорт, 

спортивна підготовка, підготовленість спортсмена, спортивне тренування, 

тренованість спортсмена, спортивна форма, спортивні змагання, система 

підготовки спортсменів, школа спорту й ін. 

Тема 2. Система спортивних змагань та змагальна діяльність у спорті 

Види спортивних змагань. Підготовчі змагання. Контрольні змагання. 

Підвідні (модельні) змагання. Відбіркові змагання. Головні змагання. 

Регламентація і способи проведення змагань. Правила змагань і тенденції їх 

удосконалення. Положення про змагання, як документ, що визначає умови 

проведення і правове оформлення конкретних змагань.Способи проведення 

змагань: коловий, відбірково-коловий, змішаний, прямого вибування.Особисті, 

особисто-командні і командні змагання. Умови змагань, що впливають на 

змагальну діяльність спортсменів. Особливості місця проведення змагань. 

Змагання як засіб підготовки спортсменів. Результат змагальної діяльності і 

чинники, що його визначають. Рекорди в спорті і їхня багаторічна динаміка. 

Порівняльний аналіз темпу приросту вищих досягнень спортсменів різної статі 

і спеціалізації. 

Тема 3. Мета, завдання, методи, основні принципи спортивної підготовки 

Мета і завдання спортивної підготовки. Засоби спортивної підготовки. 

Загальна характеристика загальнопідготовчих, допоміжних, спеціально-

підготовчих і змагальних вправ. Методи спортивної підготовки. Словесні 

методи. Наочні методи. Методи практичних вправ. Основні групи методів 

практичних вправ: методи переважно спрямовані на освоєння спортивної 

техніки і методи, переважно спрямовані на розвиток рухових якостей. 

Специфічні принципи спортивної підготовки: спрямованість до вищих 

досягнень; поглиблена спеціалізація; безперервність тренувального процесу; 

єдність поступовості збільшення навантаження і тенденції до максимальних 

навантажень; хвилеподібність і варіативність навантажень; циклічність процесу 

підготовки; єдність і взаємозв’язок структури змагальної діяльності і структури 
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підготовленості. Дидактичні принципи і їх використання в системі підготовки 

спортсменів. 

Тема 4. Основи теорії адаптації та закономірності її формування у 

спортсменів 

Вплив теорії адаптації на удосконалення теорії і методики підготовки 

спортсменів. Поняття «адаптація». Генотипова і фенотипова адаптація. 

Адаптація і проблеми раціональної підготовки спортсменів. Реакції адаптації 

при м’язовій діяльності. Формування функціональних систем і реакції 

адаптації. Формування термінової і довгострокової адаптації. 

Тема 5. Навантаження, стомлення та відновлення в системі підготовки 

спортсменів 

Класифікація навантажень по характеру, величині, спрямованості, 

координаційної складності і психічній спрямованості. Зовнішня і внутрішня 

сторони навантаження. Компоненти навантаження і їхній вплив на формування 

реакцій адаптації: тривалість і характер окремих вправ, інтенсивність роботи, 

тривалість і характер пауз між окремими повтореннями, кількість вправ. 

Специфіка реакцій організму спортсмена на різні навантаження. Вплив 

навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації і підготовленості. 

Реакції організму спортсмена на змагальні навантаження. Загальна 

характеристика стомлення як особливого виду функціонального стана 

організму. Поняття «стомленість», «стомлюваність», «перевтома», «втома». 

Явне і приховане (що компенсується) стомлення. Діагностика стомлення. 

Тренування в умовах стомлення, що компенсується. Загальна характеристика 

процесу відновлення. 

Тема 6. Технічна підготовленість та технічна підготовка спортсменів 

Спортивна техніка і технічна підготовленість. Поняття «спортивна 

техніка» і «технічна підготовленість». Базові і додаткові рухи і дії. 

Результативність техніки як її основна характеристика. Чинники, що 

обумовлюють результативність техніки: ефективність техніки; стабільність 

техніки; варіативність техніки; економічність техніки; мінімальна тактична 

інформативність техніки. Задачі, засоби і методи технічної підготовки. Етапи і 

стадії технічної підготовки спортсменів. 

Тема 7. Психологічна та інтелектуальна підготовленість та підготовка 

спортсменів 

Індивідуально-психологічні якості й особливості, що сприяють 

досягненню успіху в спорті. Специфіка психологічної підготовленості в різних 

групах видів спорту. Основні напрямки психологічної підготовки спортсменів. 

Формування мотивації занять спортом. 

Тема 8. Тактична та інтегральна підготовленість та підготовка 

спортсменів 

Поняття «спортивна тактика», «тактичні знання», «тактичні уміння», 

«тактичні навички». Чинники, що визначають рівень тактичної підготовленості 

окремих спортсменів і команд. Специфіка тактичної підготовленості в різних 

групах видів спорту. Взаємозв’язок тактичної майстерності спортсмена і рівня 

його технічної, фізичної і психологічної підготовленості. 

Тема 9. Швидкісні здібності та методика їх розвитку у спортсменів 
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Поняття «швидкісні здібності». Значення швидкісних здібностей для 

успішної змагальної діяльності в різних видах спорту. Види швидкісних 

здібностей і чинники, що їх визначають. Особливості швидкісної підготовки 

спортсменів різної кваліфікації і підготовленості. 

Тема 10. Силові здібності та методика їх розвитку у спортсменів 

Визначення поняття «сила». Значення силових здібностей для успішної 

змагальної діяльності в різних видах спорту. Види сили і чинники, що 

визначають їхній рівень. Максимальна сила, її значення для успішної 

змагальної діяльності в різних видах спорту і чинники, що визначають рівень її 

розвитку. Швидкісна сила, її значення для успішної змагальної діяльності в 

різних видах спорту і чинники, що визначають рівень її розвитку. Силова 

витривалість, її значення для успішної змагальної діяльності в різних видах 

спорту і чинники, що визначають рівень її розвитку. Силова витривалість, її 

значення для успішної змагальної діяльності в різних видах спорту і чинники, 

що визначають рівень її розвитку. Особливості взаємозв’язку між рівнем різних 

видів сили. Методи силової підготовки. 

Тема 11. Координаційні здібності і гнучкість та методика їх розвитку 

Визначення поняття «координаційні здібності» («спритність»). Значення 

координаційних здібностей для успішної змагальної діяльності в різних видах 

спорту. Види координаційних здібностей і чинники, що їх визначають. 

Спроможність до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових 

параметрів рухів. Спроможність до зберігання стійкої пози (рівноваги). 

Почуття ритму. Спроможність до орієнтування в просторі. Спроможність до 

довільного розслаблення м’язів. Координованість руху. Загальні положення 

методики й основні засоби підвищення координаційних здібностей у 

спортсменів різної кваліфікації і підготовленості. Визначення поняття 

«гнучкість». Види і значення гнучкості. Активна гнучкість. Пасивна гнучкість. 

Анатомічна гнучкість. Значення гнучкості для успішної змагальної діяльності в 

різних видах спорту. Чинники, що визначають рівень гнучкості. Особливості 

методики розвитку гнучкості у спортсменів різної кваліфікації і 

підготовленості. 

Тема 12. Витривалість та методика її розвитку у спортсменів 

Визначення поняття «витривалість». Значення витривалості для 

ефективної змагальної діяльності в різних видах спорту. Види витривалості і 

чинники, що визначають їхній розвиток. Методика розвитку загальної 

витривалості. Методика розвитку спеціальної витривалості. 

Розділ V. Основи підготовки до змагальної діяльності 

Тема 1. Побудова програм занять 

Загальна структура занять. Вступно-підготовча частина занять. Основна 

частина занять. Заключна частина занять. Основна педагогічна спрямованість 

занять. Додаткові заняття. Заняття вибіркової спрямованості. Заняття 

комплексної спрямованості. Побудова занять комплексної спрямованості з 

послідовним вирішенням завдань. Побудова занять комплексної спрямованості 

з паралельним вирішенням завдань. Навантаження в заняттях як основний 

чинник, що визначає ступінь їхнього впливу на організм спортсменів. Типи 
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занять. Навчальні заняття. Тренувальні заняття. Учбово-тренувальні заняття. 

Відновні заняття. Модельні заняття. Контрольні заняття. Форми організацій 

занять. Індивідуальна форма. Групова форма. Фронтальна форма. Довільна 

форма. 

Тема 2. Побудова підготовки спортсменів на протязі року 

Загальна характеристика програми раціональної підготовки спортсменів 

протягом року. Особливості побудови річної підготовки в різних видах спорту. 

Періодизація підготовки в окремому макроциклі. Підготовка в підготовчому 

періоді. Загально-підготовчий етап підготовчого періоду. Спеціально-

підготовчий етап підготовчого періоду. Підготовка у змагальному періоді. 

Безпосередня підготовка до головних змагань року. Підготовка в перехідному 

періоді. Визначення поняття «розминка». Загальна характеристика проблеми 

ефективної розминки. Функціональні, рухові й емоційні завдання розминки. 

Структура й зміст розминки. Загальна частина розминки. Спеціальна частина 

розминки. Особливості передзмагальної розминки. 

Тема 3. Структура багаторічного процесу спортивного вдосконалення 

Загальна структура багаторічної підготовки і чинники, що її визначають. 

Побудова основних етапів багаторічного удосконалення спортсменів: 

початкової підготовки, попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової 

підготовки, максимальної реалізації індивідуальних можливостей, зберігання 

досягнень. 

Тема 4. Основи відбору і орієнтації 

Загальна характеристика проблеми відбору в спорті. Визначення понять 

«спортивний відбір», «спортивна орієнтація», «спортивна селекція», 

«спортивний талант», «спортивні спроможності». Зв’язок відбору з етапами 

багаторічної підготовки спортсменів. Первинний відбір і орієнтація 

спортсменів на першому етапі їхньої багаторічної підготовки. Попередній 

відбір і орієнтація спортсменів на другому етапі їхньої багаторічної підготовки. 

Проміжний відбір і орієнтація спортсменів на третьому етапі їхньої 

багаторічної підготовки. Основний відбір і орієнтація спортсменів на 

четвертому етапі їхньої багаторічної підготовки. Заключний відбір і орієнтація 

спортсменів на п’ятому етапі їхньої багаторічної підготовки. 

Тема 5. Позазмагальні та позатренувальні фактори у системі підготовки 

та змагальної діяльності спортсмена 

Загальна характеристика проблеми ефективного відновлення і стимуляції 

працездатності в системі підготовки спортсменів. Основні групи засобів 

відновлення, що застосовуються у процесі підготовки спортсменів. Педагогічні 

засоби відновлення. Психологічні засоби відновлення. Медико-біологічні 

засоби відновлення. Фармакологічне забезпечення стимуляції працездатності і 

відновних процесів. Харчування в системі підготовки спортсменів. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ 

Оцінювання результатів фахового вступного випробування здійснюється 

за 100–бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів. 

Відповіді на питання, винесені на фахове випробування, оцінюються 

рівнозначно. Загальна оцінка відповіді оцінюється як середня арифметична з 

трьох питань. Підсумкова кількість балів визначається за таблицею, наведеною 

нижче. 

Кількість 

балів 

Характеристика відповіді 

90-100 Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та 

практичними навичками, виявляє методичну досконалість. 

Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані 

наукові терміни. Абітурієнт відзначається високим (творчим) 

рівнем компетентності 

75-89 Загалом відповідь змістовна і правильна з певною кількістю 

незначних помилок. Абітурієнт володіє основними 

теоретичними знаннями та практичними навичками, понятійним 

апаратом, характеризується достатнім рівнем компетентності 

60-74 Абітурієнт в цілому правильно відтворює матеріал, знає основні 

теорії і факти, уміє наводити власні приклади на підтвердження 

певних думок, робити окремі висновки. Виявляє середній рівень 

компетентності 

1-59 Абітурієнт не володіє основними знаннями, не знає фактичного 

матеріалу, не володіє поняттєво-термінологічним апаратом 

професійно-орієнтованих дисциплін. Відзначається низьким 

рівнем компетентності 
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