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2. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна  

Кількість кредитів   

Блоків (модулів)  2 

Загальна кількість годин  150 

Тижневих годин для денної форми навчання 4 

Лекції 10год. 

Практичні 42год. 

Лабораторні - 

Самостійна робота 98 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

 

1. Загальна теорія підготовки спортсменів. 

2. Основи наукових досліджень. 

3. Спортивна метрологія. 

4. Спортивна морфологія. 

5. Психологія спорту. 

6. Підвищення спортивної майстерності. 

7. Спортивно-педагогічне вдосконалення 

8. Теорія юнацького спорту. 

9. Педагогіка спорту. 

 



3-4.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є:надання студентам знань про основи тренування в обраному виді спорту, методику 

навчання руховим діям та розвитку рухових здібностей в обраному виді спорту, основи побудови тренувального процесу в 

обраному виді спорту. 

Провідними завданнямидисципліни є: 

1. Формування у студентів світогляду про закономірності розвитку організму людини та можливості його тренування в 

обраному виді спорту. 

2. Поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й методичної підготовки студентів стосовно обраного 

виду спорту. 

3. Забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом тренувальних і змагальних навантажень в 

обраному виді спорту. 

4. Вироблення навичок та вмінь у використання отриманих знань з теорії та методики обраного виду спорту в 

практичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основи різних сторін підготовки спортсменів в обраному виді спорту;  

- основи побудови системи підготовки спортсменів в обраному виді спорту;  

- систему відбору та орієнтації в обраному виді спорту;  

- основи управління та контрою в обраному виді спорту;  

- основи планування та обліку тренувального процесу в обраному виді спорту; 

- основи науково-дослідної роботи в обраному виді спорту. 

вміти: 

- орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку обраного виду спорту;  

 - використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;  

 - організовувати тренувальний процес і змагання в обраному виді спорту. 

мати сформовані компетентності: 

- описати структуру заняття та його методологічне обґрунтування. 

- володіти методикою побудови вступно-підготовчоїосновної та заключної частини тренування; 

- володіти методикою побудови мікроциклів; 

- володіти методикою побудови мезоциклів; 

- володіти методикою побудови макроциклів; 

- знати особливості багаторічної підготовки спортсменів. 

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. 

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. 

проблеми підготовки спортсменів в обраному виді спорту. Структура навантажень в обраному виді спорту. Фактор 

втоми та відновлення. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

 

Тиж. 

/ 

дата/ 

год. 

Тема, план Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 

ресурси в 

Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

вико-нання 

Тиж. 

1. 

01.09.-

03.09. 

2 

акад. 

год.  

Тема 1. Побудова програм 

тренувальнихзанять. 

План 

1. Методологічне 

обґрунтування побудови 

тренувальних занять. 

Лекція Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 10 

 1 Тижд. 1. 
03.09.21 

 

Тиж. 

2. 
06.09.-

10.09. 

2 

акад. 

год.  

Тема 1. Методика побудови 

тренувальних завдань. 

План  

1. Методика побудови 

тренувального завдання 

спрямованого на вирішення 

завдань технічної та 

тактичної підготовки. 

2. Методика побудови 

тренувальних завдань 

спрямованих на вирішення 

завдань функціональної 

підготовки.  

Практичне 

заняття 

Основна: 1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

підготовка тренувальних 

завдань в обраному виді 

спорту, 4 год. 

5 Тижд. 2. 

09.09.21 

 

Тиж. 

3. 
13.09-

17.09 

2 

акад. 

год. 

Тема 2. Методика побудови 

тренувальних занять. 

План  

1. Загальна структура 

занять. 

2. Методика побудови 

вступно-підготовчої частини 

Практичне 

заняття 

Основна: 1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 10 
Опрацювання 

літературних джерел, 

складання конспекту 

вступно-підготовчої 

частини заняття, 4 год. 

5 Тижд. 3. 

13.09.21 

 



заняття. 
Тиж. 

3. 
15.09. 

акад. 

год.  

Тема 2.Тренувальні та 

змагальні навантаження 

спортсменів. 

План 

1. Загальні поняття про 

навантаження. 

2. Характер навантажень. 

3. Величина навантажень. 

4. Спрямованість 

навантаження. 

5. Зони спрямованості 

тренувальних і змагальних 

навантажень. 

6. Координаційна складність 

навантаження. 

Лекція Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10. 

 1 Тижд. 3. 

15.09.21 

 

Тиж. 

3. 

13.09-

17.09 

2 

акад. 

год. 

 

Тема 3.Визначення величини 

і спрямованості навантажень 

в обраному виді спорту. 

План 

1. Визначення величини 

навантаження в обраному 

виді спорту. 

2. Визначення 

спрямованості  

навантаження в обраному 

виді спорту. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

підбір способів 

визначення в обраному 

виді спорту, 

визначеннявеличини і 

спрямованості 

навантажень в окремому 

тренувальному занятті, 4 

год. 

5 Тижд. 3. 
16.09.21 

 

Тиж. 

4. 

20.09-

24.09 

2 

акад. 

год. 

Тема 4.Методика побудови 

тренувальних занять 

вибіркової спрямованості. 

План 

3. Основна частина заняття 

та методика її побудови. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

тренувального заняття 

вибіркової 

спрямованостізавдань в 

5 Тижд. 4. 
20.09.21 

 



 4. Типи занять. 

5. Тренувальні 

навантаження на занятті. 

обраному виді спорту, 4 

год 

Тиж. 

4. 

20.09-

24.09 

2 

акад. 

год. 

Тема 4. Методика побудови 

тренувальних занять 

комплексної спрямованості з 

послідовними вирішенням 

завдань. 

План 

1. Підбір завдань в 

тренувальному занятті. 

2. Підбір засобів та методів у 

тренувальному занятті 

комплексної 

спрямованості. 

Практичне 

заняття 

Основна:1, 2, 4, 5, 7, 

8. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних 

джерел,складання плану 

тренувального заняття 

комплексної 

спрямованості з 

послідовними вирішенням 

завдань, 4 год. 

5 Тижд. 4. 

23.09.21 

Тиж. 

5. 

27.09-

30.09. 

2 

акад. 

год. 

Тема 5. Методика побудови 

тренувальних занять 

комплексної спрямованості з 

паралельним вирішенням 

завдань. 

План 

1. Підбір завдань в 

тренувальному занятті. 

2. Підбір засобів та методів у 

тренувальному занятті 

комплексної спрямованості з 

паралельним вирішенням 

завдань. 

Практичне 

заняття 

Основна:1, 3, 4, 5, 7, 

8. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

тренувального заняття 

комплексної 

спрямованості з 

паралельним вирішенням 

завдань, 4 год. 

5 Тижд. 5. 
27.09.21 

 

Тиж. 

5. 

09.09-

13.09 

2 

акад. 

Тема 3. Методика побудови 

мікроціиклів. 

План   

1. Типи мікроціиклів та 

методика їх побудови. 

Лекція Основна: 1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Повторення матеріалу 

суміжного з темою лекції, 

4 год.  

 Тижд. 5. 
29.09. 

 



год.  

Тиж. 

5. 

27.09-

01.10 

2 

акад. 

год. 

 

Тема 6. Методика побудови 

втягуючихмікроциклів. 

 

План   

1. Характеристика 

втягуючихмікроциклів. 

2. Чергування занять з 

різними по величині та 

направленості 

навантаженнями. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних 

джерел,складання плану 

втягуючогомікроциклу в 

обраному виді спорту, 6 

год. 

5 Тижд. 5. 

30.09.21 

 

Тиж. 

6. 

04.10-

08.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 7. Методика побудови 

ударних мікроциклів. 

План 

1. Характеристика ударних 

мікроциклів. 

2. Чергування занять з 

різними по величині та 

направленості 

навантаженнями. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану ударного 

мікроциклу в обраному 

виді спорту, 6 год. 

5 Тижд. 6. 

04.10.21 

Тиж. 

6. 

04.10-

08.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 8. Методика побудови 

відновних мікроциклів. 

План 

1. Характеристика відновних 

мікроциклів. 

2. Чергування занять з 

різними по величині та 

направленості 

навантаженнями. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

відновного мікроциклу в 

обраному виді спорту, 6 

год. 

5 Тижд. 6. 

07.10.21 

Тиж. 

7. 

11.10-

15.10 

2 

Тема 9. Методика побудови 

підвідних мікроциклів. 

План 

1. Характеристика підвідних 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

підвідного мікроциклу в 

5 Тижд. 7. 

11.10.2 

 



акад. 

год. 
мікроциклів. 

2. Чергування занять з 

різними по величині та 

направленості 

навантаженнями. 

обраному виді спорту, 6 

год. 

Тиж. 

7. 

11.10-

15.10 

2 

акад. 

год. 

 

Тема 4. Методика побудови 

мезоцииклів. 

План   

1. Типи мезоциклів та 

методика їх побудови. 

Лекція Основна:1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 10 
Повторення матеріалу 

суміжного з темою лекції  

(міжкурсові 

дисциплінарні зв'язки та 

внутрідисциплінарні 

зв'язки) 4 год. 

 Тижд. 7. 
13.10.21 

Тиж. 

7. 

11.10-

15.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 10. Методика побудови 

змагальних мікроциклів. 

План 

1. Характеристика 

змагальних мікроциклів. 

2. Чергування занять з 

різними по величині та 

направленості 

навантаженнями. 

Практичне 

заняття 

Основна: 1;4, 5, 7. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

змагального мікроциклу в 

обраному виді спорту, 4 

год. 

5 Тижд. 7. 

14.10.21 

 

Тиж. 

8. 

18.10-

22.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 11. Методика побудови 

втягуючихмезоциклів. 

План 

1. Методологічні основи 

побудови 

втягуючихмезоциклів. 

2. Чергування мікроциклів у 

втягуючомумезоциклі. 

Практичне 

заняття 

Основна: 1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 7, 8, 9, 10 
Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

втягуючогомезоциклу в 

обраному виді спорту, 6 

год. 

5 Тижд. 8. 

18.10.21 

Тиж. 

8. 

18.10-

22.10 

Тема 12. Методика побудови 

базових мезоциклів. 

План 

1. Методологічні основи 

Практичне 

заняття 

Основна: 1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 7, 8, 9, 10 
Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану базового 

мезоциклу в обраному 

5 Тижд. 8. 

21.10.21 



2 

акад. 

год. 

побудови базових 

мезоциклів. 

2. Чергування мікроциклів  у 

базовому мезоциклі. 

виді спорту, 6 год. 

Тиж. 

9. 

25.10-

29.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 13. Методика побудови 

контрольно-підготовчих 

мезоциклів. 

План 

1. Методологічні основи 

побудови контрольно-

підготовчих мезоциклів. 

2. Чергування мікроциклів у 

контрольно-підготовчому 

мезоциклі. 

Практичне 

заняття 

Основна:6;8. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 9, 

10 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

контрольно-підготовчого 

мезоциклу в обраному 

виді спорту, 6 год. 

5 Тижд. 9. 

25.10.21 

Тиж. 

9. 

25.10-

29.10 

2 

акад. 

год. 

 

 

Тема 5. Методика побудови 

макроціиклів. 

План   

1. Тренування на протязі 

року. 

Лекція Основна:1; 4, 6, 5, 8. 

Допоміжна: 7, 8, 9, 

10, 11, 12. 

Повторення матеріалу 

суміжного з темою лекції  

(міжкурсові 

дисциплінарні зв'язки та 

внутрідисциплінарні 

зв'язки). 

 Тижд. 9. 

27.10.21 

 

 

Тиж. 

10. 

25.10-

29.10 

2 

акад. 

год. 

Тема 14. Методика побудови 

передзмагальнихмезоциклів. 

План   

1. Методологічні основи 

побудови 

передзмагальнихмезоциклів. 

2. Чергування мікроциклів  

у 

передзмагальномумезоциклі. 

Практичне 

заняття 

Основна:6;8;9. 

Допоміжна: 7, 8, 9, 

10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

передзмагальногомезоцик

лу в обраному виді 

спорту, 6 год. 

5 Тижд. 9. 

28.10.21 

 



Тиж. 

10. 

01.11-

05.11 

2 

акад. 

год. 

Тема 15. Методика побудови 

змагальних мезоциклів. 

План 

1. Методологічні основи 

побудови змагальних 

мезоциклів. 

2. Чергування мікроциклів у 

змагальному мезоциклі. 

Практичне 

заняття 

Основна:1;4, 5, 7, 8. 

Допоміжна: 7, 8, 9, 

10. 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

змагального мезоциклу в 

обраному виді спорту, 6 

год. 

5 Тижд. 10. 

01.11.21 

Тиж. 

12. 

01.11-

05.11 

2 

акад. 

год 

Тема 16. Методика побудови  

мезоциклів для жінок. 

План 

1. Особливості планування 

тренувальних навантажень 

для жінок. 

Практичне 

заняття 

Основна: 6, 7. 

Допоміжна:  
Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

мезоциклу для жінок в 

обраному виді спорту, 2 

год. 

5 

 

Тижд. 12. 

04.11.21 

 

Тиж. 

12. 

08.11-

12.11 

2 

акад. 

год 

Тема 17. Методика побудови  

макроциклів. 

План 

1. Особливості річної 

підготовки в обраному виді 

спорті. 

2. Підготовка в 

підготовчому періоді. 

Практичне 

заняття 

Основна: 1; 4, 6, 5, 8. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 10 
Опрацювання 

літературних джерел, 

підготуватись до усної 

відповіді на практичному 

занятті, 2 год. 

5 

 

Тижд. 12. 

08.11.21 

 

Тиж. 

14. 

08.11-

12.11 

2 

акад. 

год. 

Тема 18. Методика побудови 

макроциклів. 

План 

1.Загально-підготовчий етап 

підготовчого періоду. 

2. Спеціально-підготовчий 

етап підготовчого періоду. 

Практичне 

заняття 

Основна: 1; 4, 6, 5, 8. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 10 
Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

підготовки у підготовчому 

періоді, 2год. 

5 Тиж. 14. 

11.11.21 

 

Тиж. 

14. 

15.11-

Тема 19. Методика побудови  

макроциклів. 

1. Підготовка у змагальному 

Практичне 

заняття 

Основна: 1; 4, 6, 5, 8. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 9, 

10 

Опрацювання 

літературних 

джерел,складання плану 

5 Тиж. 14. 

15.11.21 

 



19.11 

2 

акад. 

год. 

періоді. 

2. Безпосередня підготовка 

до головних змагань року. 

підготовки у змагальному 

періоді 6 год. 

Тиж. 

16. 

15.11-

18.11 

2 

акад. 

год. 

Тема 20. Методика побудови  

макроциклів. 

План 

1. Підготовка у перехідному 

періоді. 

Практичне 

заняття 

Основна: 1; 4, 6, 5, 7, 

8, 9. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 9, 

10 

Опрацювання 

літературних джерел, 

складання плану 

підготовки у перехідному 

періоді, 6 год. 

5 Тиж. 16. 

18.11.21 

 

Тиж. 

16. 

22.11-

24.12 

2 

акад. 

год. 

 

Підсумкове заняття  

Практичне 

заняття 

 

Основна: 1-8. 

Допоміжна: 1-12. 

 

Опрацювання 

літературних джерел, 

підготуватись до 

контрольної роботи, 2год. 

5 Тиж. 16. 

22.11.21 

 

 

6. Література для вивчення дисципліни. 

Навчальні ресурси 

Основна література: 

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

спорт, 1985. – 176 с. 

2. Волейбол.  ПодобщейредакциейпрофессораБеляева А. В. и доцента 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. 

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. Совершенствованиесистемыуправленияподготовкойспортсменоввысшейквалификации. Принципыпостроениятренировки в 

годичном цикле: Сб. науч. тр. / Гос. центр. ин-тфиз. культуры; [Науч. ред. Ю. В. Верхошанский]. — М.: ГЦОЛИФК, 1980. — 

139 с. 

Допоміжна література: 

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. 

14. Шкрептій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу / Ю. М. 

Шкрептій. – К.: Олімпійська література, 2005. – 257 с 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Інтернет сайти федерацій з видів спорту.  

2. Інтернет сайти професійних ліг та асоціацій з виду спорту. 

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 

 

 

7. Політика виставлення балів.Вимоги викладача 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу закредитно-

модульноюсистемоюздійснюєтьсяшляхомпоточного,модульного,підсумкового(семестрового)контролюза100-

бальноюшкалоюоцінювання,зашкалоюEСTSта національноюшкалоюоцінювання. 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень 

студента(рівеньтеоретичнихзнаньтапрактичнінавичкизтем,включенихдозмістовихмодулів)підчаспроведення 

аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях 

(підчасвідпрацюванняпропущенихзанятьчизабажанняпідвищитипопереднєоцінювання)таактивностістудентана занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на практичних 

заняттях,контролюзасвоєннянавчальногоматеріалу,запланованого на самостійнеопрацювання студентомтощо.  

Формиучастістудентівунавчальномупроцесі,якіпідлягаютьпоточномуконтролю: 

- виступзосновногопитання; 

- уснадоповідь; 

- доповнення,запитаннядотого,хтовідповідає,рецензіянавиступ; 

- участьудискусіях,інтерактивнихформахорганізаціїзаняття; 

- письмовізавдання(контрольні,творчіроботи,рефератитощо); 

- самостійнеопрацюваннятем; 

- підготовкатез,конспектівнавчальнихабонауковихтекстів; 

- систематичністьроботинасемінарськихтапрактичнихзаняттях,активністьпід часобговоренняпитань. 

Критеріямиоцінкиє: 

уснівідповіді: 

 повнотарозкриттяпитання; 

 логікавикладання,культурамови; 

 емоційністьтапереконаність; 
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 використанняосновноїтадодатковоїлітератури; 

 аналітичніміркування,умінняробитипорівняння,висновки; 

виконанняписьмовихзавдань: 

 повнотарозкриттяпитання; 

 цілісність,системність,логічність,умінняформулювативисновки; 

 акуратністьоформленняписьмовоїроботи. 

 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Усні відповіді та виконання письмових робіт на практичних заняттях або на 

консультаціях(привідпрацюванніпропущенихзанятьчиприбажанніпідвищитипопереднєоцінювання). 

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,виникаютьтруднощіпринеобхідностінавестиприклад.Алевінможе 

коментуватинайважливішітези по темізаняття. 

2б.одержуєстудент,якийневпевненопереказуєматеріал,незавждивправноілюструючи його;помічає 

лишедеякіопорнітези. 

1б.ставитьсястудентові,якийробитьвдаледоповнення,виправляєнеточності,алепри цьомуне 

виступаєзокремихпитань. 

0б.одержуєстудент,якийнепідготувавсядопрактичногозаняття і не відповідаєнавітьнанайпростіші питання. 

 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. 

Тривалістьвиконаннямодульнихконтрольнихзавданьнеповиннаперевищуватидвохакадемічних годин. 

Формипроведення  модульних  контролів  під  час  вивчення  дисципліни 

«ТМОВС»: 

- комплекснетестування. 



Домодульнихконтрольнихробітдопускаютьсявсістудентинезалежновідрезультатівпоточногоконтролю. 

Завиконаннязавданьмодульногоконтролюстудентотримуєконтрольнумодульну 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,підчаспоточних 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)визначаєтьсяяксумабалів поточного, модульногота 

підсумкового контролю.  

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

підсумковогоконтролю,студентобов’язковоздійснюєперескладаннядляліквідаціїакадемічної заборгованості.  

 

 

 

 

 

 

 

Розподілбалів,якіотримуютьстуденти 



(денна форма навчання) 
 

 

 

 

 

 

 

Т1,Т2...Т6–темизмістових модулів. 

 

 
 

 

Модуль1 

1. Активнаучастьулекційнихзаняттях–1 балзазаняття. 

2. Активнаучастьупрактичних заняттях–1 балзазаняття. 

3. Підготовкатренувальногозавдання–5 балів. 

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 – 5 балів за заняття. 

8. Плануваннятренувального мезоциклу–5 балів за заняття. 

9. Планування тренувального мезоциклу жінок – 5 балів. 

10.Модульнаконтрольна робота – 10балів. 
 

 

 

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 
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