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Форма №Н- 3.04 

1. Описнавчальноїдисципліни 

 
Найменування

показників 

Галузь знань, 

напрямпідготовки,ос

вітньо- 

кваліфікаційнийрівень 

Характеристика 

навчальноїдисципліни 

денна 

форманавч

ання 

заочна 

форманавч

ання 

 
Кількість 

кредитівЄКТС– 5 

Галузьзнань 

01 Освіта/Педагогіка 
(шифріназва) 

 

Нормативна

(за 

вибором)но

рмативна 

Блоків/модулів–1  

 
Напрям 

підготовки/спеціальніст

ь 

017 Фізична культура і 

спорт 
(шифріназва) 

Рікпідготовки: 

Розділів/змістових 
модулів– 1 

4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-

досліднезавдання  
(назва) 

 
Семестр 

 
Загальна 

кількістьгодин -

150 

7-й 7-й 

Видконтролю: 

залік залік 

Лекції 

 

 

 
 

Тижневих 

аудиторнихгодиндляд

енної 

форми:– 5 

 

 

 
 

Освітньо- 

кваліфікаційнийрівень: 

бакалавр 

10год. 4год. 

Практичні,семінарські 

42год. 4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійнаробота 

98год. 187год. 

Індивідуальнізавдання: 
- 

Консультації: 

- - 

2. Метатазавданнянавчальноїдисципліни 

 

Мета - надання студентам знань про методику навчання руховим діям та 

розвитку рухових здібностей в обраному 

видіспорту,основипобудовитренувальногопроцесувобраномувиді спорту. 

Завдання: 

1. Формуванняустудентівсвітоглядупрозакономірностірозвитку 

організмулюдинитаможливостійоготренування вобраномувидіспорту. 

2. Поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й 

методичноїпідготовкистудентівстосовно обраноговидуспорту. 

3. Забезпеченнязнаньпроадаптаційніможливостілюдинипідвпливомтренувальнихі 

змагальнихнавантаженьвобраномувидіспорту. 
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4. Вироблення навичоктавміньувикористання 

отриманихзнаньзтеоріїтаметодикиобраного видуспортувпрактичнійдіяльності. 

Урезультатівивченнянавчальноїдисциплінистудентповинен 

знати: 

 загальніосновиспортивноготренуваннявобраномувидіспорту; 

 основирізнихсторінпідготовкиспортсменіввобраномувидіспорту; 

 основипобудовисистемипідготовкиспортсменіввобраномувидіспорту; 

 системувідборутаорієнтаціївобраномувидіспорту; 

 основиуправліннятаконтрою вобраномувидіспорту; 

 основиплануваннятаоблікутренувальногопроцесувобраномувидіспорту; 

 основинауково-дослідноїроботивобраномувидіспорту. 

вміти: 

 орієнтуватисяусучаснихпитанняхрозвиткуобраноговидуспорту; 

 використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних 

тапрофесійних завдань; 

 організовувати тренувальний процесізмаганнявобраномувидіспорту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 

компетентності: 

інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері фізичної культури і спорту, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів наук з фізичного виховання і спорту, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні:  

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4. Здатність працювати в команді. 

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК10.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності: 

ФК1. Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості. 

ФК2. Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у 

змаганнях. 

ФК3. Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних 

груп населення. 

ФК5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової 

активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя. 

ФК6. Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і 

спорту. 

ФК7. Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму 

людини. 

ФК8. Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини. 

ФК10. Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері 

фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми. 
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ФК11. Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

ФК12. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та 

інвентар. 

ФК14. Здатність до безперервного професійного розвитку. 

Програмні результати навчання: 

ПРН2. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному 

середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування. 

ПРН4. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та 

самокритичне мислення. 

ПРН5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний 

досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

ПРН7. Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в 

умовах різних форм організації занять фізичними вправами. 

ПРН8. Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення 

спортивних змагань. 

ПРН9. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського 

здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового 

способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення. 

ПРГ10. Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та 

реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити 

фізкультурно-оздоровчі заходи. 

ПРН13. Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами 

рухової активності оздоровчої спрямованості. 

ПРН14. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, 

біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом. 

ПРН15. Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати 

вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом. 

ПРН17. Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію 

процесу навчання і виховання людини. 

ПРН18. Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять 

фізичною культурою і спортом. 

ПРН21. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН22. Оцінювати задатки та здібності особи в процесі спортивного відбору та 

орієнтації в обраному виді спорту. 

ПРН23. Демонструвати ґрунтовні знання та вміння з визначення змісту та 

планування тренувального процесу спортсменів на окремих етапах першої стадії 

багаторічної підготовки в обраному виді спорту. 

ПРН24. Застосовувати знання, вміння та навички для ефективного проведення 

тренувальних занять зі спортсменами з урахуванням їх вікових, статевих та 

індивідуальних 

особливостей, рівня підготовленості та закономірностей становлення спортивної 

майстерності в обраному виді спорту. 

ПРН25. Організовувати проведення спортивних змагань з обраного виду спорту. 
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проблеми підготовки спортсменів в обраному виді спорту. Структура навантажень  

 

вобраномувидіспорту.Фактор втоми тавідновлення. 

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни«Теорія та методика 

викладання обраного виду спорту» 

Модуль1. 

Змістовиймодуль1. 

Побудоватренувальногопроцесувобраномувидіспорту 

 

Тема1.Методикапобудовитренувальнихзавдань 

Тренувальне завдання як основа тренувального процесу. Методика 

побудовитренувального завдання спрямованого на вирішення завдань технічної та 

тактичноїпідготовки.Методикапобудовитренувальнихзавданьспрямованихнавиріш

еннязавданьфункціональноїпідготовки. 

Основипобудовитренувальноїтапередзмагальноїрозминки.Методикапобудов

изагальноїчастинирозминки.Методикапобудовиспеціальноїчастинирозминки.Мето

дикапобудовипередзмагальноїрозминкивобраномувидіспорту. 

 

Тема2.Методикапобудовитренувальнихзанять 

Загальна структура занять. Вступно-підготовча частина занять та методика 

їїпобудови.Основначастиназанятьтаметодикаїїпобудови.Заняттявибірковоїспрямов

аності.Заняттякомплексноїспрямованості.Побудовазанятькомплексноїспрямованос

тізпослідовнимивирішеннямзавдань.Побудовазанятькомплексноїспрямованостізпа

ралельнимвирішеннямзавдань.Заключначастиназанятьтаметодикаїїпобудови. 

Поєднання компонентів вправ і методів планування навантаження. Контроль за 

навантаженням на тренувальному занятті. 

 

Тема3.Методикапобудовимікроциклів 

Типимікроциклів.Методикапобудовивтягуючихмікроциклів.Методикапобудо

ви ударних мікроциклів. Методика побудови відновних мікроциклів. 

Методикапобудовипідвіднихмікроциклів.Методикапобудовизмагальнихмікроциклі

в.Особливості побудовимікроциклівпридекількох заняттяхпротягомдня. 

 

Тема4.Методикапобудовимезоциклів 

Типимезоциклів.Методикапобудовивтягуючихмезоциклів.Методикапобудов

ибазовихмезоциклів.Методикапобудовиконтрольно-підготовчих 

мезоциклів.Методикапобудовипередзмагальнихмезоциклів.Методикапобудовизмагаль

них мезоциклів. 

 

Тема5.Особливостіметодикипобудовимезоциклівутренуванніжінок 

Особливості тренування жінок в обраному виді спорту. Побудова різних 

типівмезоциклівутренуванніжіноквобраномувидіспорту. 

 

Тема6.Методикапобудовимакроциклів 

Особливості побудови річної підготовки в обраному виді спорту. Підготовка 

впідготовчому періоді.Загальнопідготовчийетаппідготовчогоперіоду.Спеціально-
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підготовчийетаппідготовчогоперіоду.Підготовкаузмагальномуперіоді.Безпосередн

япідготовкадоголовнихзмаганьроку.Підготовкавперехідномуперіоді. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

 

 
Назвизмістовихмодулівіт

ем 

Кількістьгодин 

деннаформа Заочнаформа 

у
сь

о
г
о

 

утомучислі 

у
сь

о
г
о

 

утомучислі 

 

 
л 

 

 
п 

л
аб

 

ін
д

 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

С
Р

С
 

 

 
л 

 

 
п 

л
аб

 

ін
д

 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль1 

Побудоватренувальногопроцесувобраномувидіспорту 

Тема1.Методика 

побудови 

тренувальнихзавдань 

14 2 2    10 15  -    14 

Тема2.Методика 

побудови 

тренувальнихзанять 

30 2 12    16 37 1 1    36 

Тема3.Методика 

побудовимікроциклів 

32 2 10    20 47 1 1    46 

Тема4.Методика 

побудовимезоциклів 

42 2 10    30 44 1 1    44 

Тема5.Особливості

методикипобудови 

мезоциклівутренуванні 
жінок 

12 - 2    10 21 1 -    21 

Тема6.Методика 

побудовимакроциклів 

20 2 6    12 27 1 1    26 

Разом за модулем1 150 10 42    98 195 4 4    187 

5. Темисемінарськихзанять 

 
№ 
з/п 

Назватеми Кількість 
годин 

1 Не передбачено  

 

6. Темипрактичних занять 
№ 
з/п 

Назватеми Кількість 
Годин 

(денна/заочна) 
1. Методикапобудовитренувальнихзавдань 2/- 

2. Методикапобудовитренувальнихзанять 12/1 
3. Методикапобудовимікроциклів 10/1 
4. Методикапобудовимезоциклів 10/1 
5. Особливостіметодикипобудовимезоциклівутренуванніжінок 2/- 

6 Методикапобудовимакроциклів 6/1 
 Усього годин 42/4 
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7. Темилабораторнихзанять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Непередбачено  

 
 

8. Самостійнаробота 

 
№ 
з/п 

Назватеми Кількість 
Годин(денна/ 

заочна) 
1. Методикапобудовитренувальнихзавдань 10/14 

2. Методикапобудовитренувальнихзанять 16/36 
3. Методикапобудовимікроциклів 20/46 
4. Методикапобудовимезоциклів 30/44 
5. Особливостіметодикипобудовимезоциклівутренуванніжінок 10/21 
6. Методикапобудовимакроциклів 12/26 

 Разом 98/187 
 

 

9. Індивідуальнізавдання 

Непередбачено 

 
10. Методинавчання 

Лекція:настанова,презентація,узагальнююча,традиційна. 

Практичнезаняття:бесідавідтворювальнатаевристична,порівняння,зіставле

ння,моделювання,проектування,аналізу. 

 
11. Методиконтролю 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу закредитно-

модульноюсистемоюздійснюєтьсяшляхомпоточного,модульного,підсумкового(сем

естрового)контролюза100-бальноюшкалоюоцінювання,зашкалоюEСTSта 

національноюшкалоюоцінювання. 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень 

студента(рівеньтеоретичнихзнаньтапрактичнінавичкизтем,включенихдозмістовихм

одулів)підчаспроведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на 

консультаціях 

(підчасвідпрацюванняпропущенихзанятьчизабажанняпідвищитипопереднєоцінюва

ння)таактивностістудентана занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

практичних заняттях,контролюзасвоєннянавчальногоматеріалу,запланованого на 

самостійнеопрацювання студентомтощо. 

Формиучастістудентівунавчальномупроцесі,якіпідлягаютьпоточномуконтро

лю: 

- виступзосновногопитання; 
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- уснадоповідь; 

- доповнення,запитаннядотого,хтовідповідає,рецензіянавиступ; 

- участьудискусіях,інтерактивнихформахорганізаціїзаняття; 

- письмовізавдання(контрольні,творчіроботи,рефератитощо); 

- самостійнеопрацюваннятем; 

- підготовкатез,конспектівнавчальнихабонауковихтекстів; 

- систематичністьроботинасемінарськихтапрактичнихзаняттях,активністьпід 

часобговоренняпитань. 

Критеріямиоцінкиє: 

уснівідповіді: 

 повнотарозкриттяпитання; 

 логікавикладання,культурамови; 

 емоційністьтапереконаність; 

 використанняосновноїтадодатковоїлітератури; 

 аналітичніміркування,умінняробитипорівняння,висновки; 

виконанняписьмовихзавдань: 

 повнотарозкриттяпитання; 

 цілісність,системність,логічність,умінняформулювативисновки; 

 акуратністьоформленняписьмовоїроботи. 

 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Усні відповіді та виконання письмовихробіт на практичних заняттях 

або на 

консультаціях(привідпрацюванніпропущенихзанятьчиприбажанніпідвищитипопер

еднєоцінювання). 

Максимальнийбал–5. 

5 б.ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно 

іпослідовновикладаєйого,пов'язуючизвивченимраніше,бачитьміжпредметнізв'язки, 

наводить приклади і коментує їх. Обов'язковим є знайомство з 

додатковоюлітературою, опрацювання її і використання при висвітленні питання. 

Студент робитьвисновки,висловлюєгіпотези,дискутує. 

4 б. одержує студент, який засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає 

його.Наводить приклади. Але в нього є незначні проблеми з усвідомленням 

системнихзв'язків, коментарем спортивних явищ. Не завжди дотримується логіки 

викладу, хочвільно орієнтується в темі заняття, алеінколи припускається 

одиничнихпомилок чинеточностей. 

3 б.ставиться студенту, який засвоїв матеріал на рівні переказування, 

відтворюєвивчененезавждилогічноіпослідовно,виникаютьтруднощіпринеобхідност

інавестиприклад.Алевінможе коментуватинайважливішітези по темізаняття. 

2б.одержуєстудент,якийневпевненопереказуєматеріал,незавждивправноілюстру

ючи його;помічає лишедеякіопорнітези. 

1б.ставитьсястудентові,якийробитьвдаледоповнення,виправляєнеточності,ал

епри цьомуне виступаєзокремихпитань. 

0б.одержуєстудент,якийнепідготувавсядопрактичногозаняття і не 

відповідаєнавітьнанайпростіші питання. 

 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. 
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Тривалістьвиконаннямодульнихконтрольнихзавданьнеповиннаперевищуватидвоха

кадемічних годин. 

Формипроведення  модульних  контролів  під  час  вивчення  дисципліни 

«ТМОВС»: 

- комплекснетестування. 

Домодульнихконтрольнихробітдопускаютьсявсістудентинезалежновідрезуль

татівпоточногоконтролю. 

Завиконаннязавданьмодульногоконтролюстудентотримуєконтрольнумодуль

ну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків 

модульноїоцінки: 

- максимальнакількістьбалів –10. 

КритеріїоцінюванняМКР.Модульнаконтрольнаробота–тестна35питань. 

Оцінюється10баламизатакоюшкалою: 

 
Правильнихвід

повідей 

Сума балів 

заМКР 

Правильнихвідп

овідей 

Сума балів заМКР 

32-35 10 12-15 5 

28-31 9 8-11 4 

24-27 8 5-7 3 

20-23 7 3-4 2 

16-19 6 1-2 1 
 

 

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж 

черездваробочідніпісляїхвиконання. 

ПерескладанняМКРдопускаєтьсявтерміни,визначенівикладачем,підчаспоточ

них консультацій. 

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як:сума 

балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової 

модульноїконтрольноїроботи. 

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни «Теорія та методика 

викладання обраного виду спорту»передбачає 

такуформусеместровогоконтролю,якзалік,якийпроводитьсяумежахекзаменаційної 

сесії. 

Підсумковакількістьбалівздисципліни(максимум100балів)визначаєтьсяяксумаб

алів поточного, модульногота підсумкового контролю.  

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами 

підсумковогоконтролю,студентобов’язковоздійснюєперескладаннядляліквідаціїака

демічної заборгованості. 

 

12. Розподілбалів,якіотримуютьстуденти 

(денна форма навчання) 

Т1,Т2...Т6–темизмістових модулів. 

 

Поточний контроль, самостійна робота Сума 

Розділ 1 Контр. робота 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 
ПКР 

1+5 1+25 1+25 1+4+5 5 1+1+15 

90 10 
100 



11 
 

 
 

Модуль1 

1. Активнаучастьулекційнихзаняттях–1 балзазаняття. 

2. Активнаучастьупрактичних заняттях–1 балзазаняття. 

3. Підготовкатренувальногозавдання–5балів. 

4. Складання плану вступно-підготовчої частини заняття – 5 балів. 

5. Складанняпланутренувальногозаняття–5балів за заняття. 

6. Визначення величини та спрямованості навантаження тренувального заняття – 5 

балів. 

7. Планування тренувального мікроциклу– 5балів за заняття. 

8. Плануваннятренувального мезоциклу–5балів за заняття. 

9. Планування тренувального мезоциклу жінок – 5балів. 

10.Модульнаконтрольна робота – 10балів. 
 

Шкалаоцінювання:національнатаECTS 

Сумабалівза

всівиди 

навчальноїді

яльності 

Оці

нка

ECT

S 

Оцінказанаціональноюшкалою 

дляекзамену,курсового 
проекту(роботи),практ
ики 

длязаліку 

90–100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

F

X 

незадовільно 

зможливістюповтор

ногоскладання 

незарахованозмо

жливістюповторн

огоскладання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно 

зобов’язковимповтор

нимвивченнямдисци

пліни 

не зараховано 

зобов’язковимпов

торнимвивченням

дисципліни 

 

13.Методичнезабезпечення 

1. Навчально-методичнийкомплексздисципліни «Теорія та методика викладання 

обраного виду спорту». 

2. Тексти лекцій(велектронномуваріанті). 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Верхошанский Ю. В. Программирование и 

организациятренировочногопроцесса / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 176 с. 

2. Волейбол.  ПодобщейредакциейпрофессораБеляева А. В., Савина М.В. – М.: 

«Физкультура, образование и наука», 2000.– 368 с. 

3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношескогоспорта / Л. В. 

Волков. – К.: Олимпийскаялитература, 2002. – 293 с. 
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4. Воропай С. М. Теорія і методика волейболу / С. М. Воропай. – Кіровоград: 

РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. –  

424 с. 

5. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі 

командних ігрових видів спорту). Навчальний  посібник / В. М. Костюкевич – 

Вінниця: Планер, 2014 – 616 с.  

6. Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. / В. С. 

Келер, В. М. Платонов. – Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 269 с. 

7. Платонов В. Н. Общаятеорияподготовкиспортсменов в олимпийском спорте / 

В. Н. Платонов. – К.: Олимпийскаялитература, 1997. – 583 с. 

8. Платонов В. Н. Система подготовкиспортсменов в олимпийском спорте 

(общаятеория и еепрактическиеприложения/ Ученик тренера высшейквалификации) 

/В. Н. Платонов . – К.: Олимпийскаялитература, 2004. – 806 с. 

9. Совершенствованиесистемыуправленияподготовкойспортсменоввысшейквал

ификации. Принципыпостроениятренировки в годичном цикле: Сб. науч. тр. / Гос. 

центр. ин-тфиз. культуры; [Науч. ред. Ю. В. Верхошанский]. — М.: ГЦОЛИФК, 

1980. — 139 с. 

10. Підручникитанавчальніпосібникизобраноговидуспорту 

 

Допоміжна 

1. Верхошанский Ю. В. 

Основыспециальнойфизическойподготовкиспортсменов / Ю. В. Верхошанский. –М.: 

Физкультура и спорт – 1988 – 331 с. 

2. Годик М.А. Контроль тренировочных и загрузок / М.А. Годик. – М.: 

Физкультура и спорт, 1980. – 136 с 

3. Дьяченко В .М. Совершенствованиетехническогомастерстваспортсменов / В. 

М. Дьяченко. – МС.: Физкультура и спорт – 1972 – 231 с. 

4. Запорожанов В. А. Контроль в спортивнойтренировке / В. А. Запорожанов. – 

Киев.: Здоровья – 1988 – 205 с. 

5. Кузнецов В. В. Силоваяподготовкаспортсменоввысшихразрядов / В. В. 

Кузнецов. – М.: Физкультура и спорт – 1970 – 308 с. 

6. Матвеев Л. П. Основыспортивнойтренировки / Л. П. Матвеев.– М.: 

Физкультура и спорт – 1977 – 270 с. 

7. Олешко В.Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту: Навчальний 

посібник / В.Г. Олешко. – К.: ДІА. – 2011. – 444 с. 

8. Педагогическоефизкультурно-спортивноесовершенствование / Под ред. Ю. 

Д. Железняка. – Москва: Академия, 2002. – С. 115 – 136. 

9. Петровский В. В. Организацияспортивнойтренировки / В. В. Петровский. – 

К.: Здоровья – 1978 – 96 с. 

10. Сахновский К. П. Подготовка спортивного резерва / К. П. Сахновский. – 

Киев: Здоровья – 1990 – 152 с. 

11. Современная система спортивнойподготовки / Подобщ. ред. В.Л.Сыча, 

Л.С.Хоменко – М.: СААМ – 1994. 

12. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена / Е. Н. Сурков. – М.: Физкультура и 

спорт – 1984 – 126 с. 

13. Филин В.П. Основыюношескогоспорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. – 

Москва: Физкультура и спорт, 1980. – 255 с. 
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14. Шкрептій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями 

спортсменів високого класу / Ю. М. Шкрептій. – К.: Олімпійська література, 2005. – 

257 с 

 

15.Інформаційніресурси 

1. Інтернетсайтифедераційзвидівспорту. 

2. Інтернетсайтипрофесійнихлігтаасоціаційзвидуспорту. 

3. http://www.sports.ru/ 

4. http://isport.ua/ 

5. http://sport.ua/ 

6. http://www.bolshoisport.ru/ 

7. http://www.sport-express.ua/ 

8. http://www.eurosport.ru/ 

9. http://dsmsu.gov.ua/index

/ua/10.http://ffu.org.ua/ 

http://www.sports.ru/
http://isport.ua/
http://sport.ua/
http://www.bolshoisport.ru/
http://www.sport-express.ua/
http://www.eurosport.ru/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/
http://ffu.org.ua/
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