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ВСТУП 

Анотація 

Професійна майстерність тренера – це профілююча навчальна дисципліна, що формує 

систему фундаментальних знань, які визначають професійну діяльність тренера у сфері 

фізичного виховання і спортивного тренування.   

Курс «Професійна майстерність тренера» сприяє більш високій професійній підготовці 

студентів в галузі теорії і сучасної методики підготовки тренерів вищої кваліфікації.   

В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти спеціальними знаннями та 

методичними навичками самостійної, творчої,  поліфункціональної діяльності спеціаліста 

галузі фізичної культури та спорту.  

Завданнями курсу є формування у студентів фундаментальних знань та умінь стосовно 

наукових і практичних відомостей про професійну діяльність в олімпійському та 

професійному спорті, розкриває сутність підготовленості та професійних завдань фахівця, 

обґрунтовує підбір специфічних прийомів професійної діяльності тренера та спортивного 

функціонера - агента професійного спортсмена, формує професійні навички спеціаліста. 

Ключові слова: олімпійський та професійний спорт, підготовка тренера, професійна 

майстерність, професійні навички, тренер, фізичне виховання, 

Abstract 

The professional skill of a coach is a profiling discipline that forms a system of fundamental 

knowledge that determines the professional activity of a coach in the field of physical education and 

sports training. 

The course "Professional Coach Proficiency" promotes higher professional training of students 

in the field of theory and modern methods of training high-level coaches. 

In the course of studying the course students should acquire special knowledge and 

methodological skills of independent, creative multifunctional activity of a specialist in the field of 

physical culture and sports. 

The objectives of the course are the formation of students' basic knowledge and skills regarding 

scientific and practical information about professional activities in Olympic and professional sports, 

reveals the essence of the preparedness and professional tasks of the specialist, substantiates the 

selection of specific techniques of professional activity of the trainer and professional professional 

specialist. 

Key words: Olympic and professional sports, coach training, professional skills, professional 

skills, trainer, physical education. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету  Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний  

спорт»  

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

90 

15 год. 8 год. 

Семінарські 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

60 год. 76 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА» 

є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми «Олімпійський та 

професійний спорт» таких компетентностей: 

 ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під час професійної діяльності у 

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

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 ЗК 2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 ЗК 6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК 7.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 СК 6. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність 

для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту. 

 СК 7. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної 

професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

програмних  результатів навчання: 

 ПРН 2. Оцінювати ризики та враховувати різні види відповідальності при виборі 

альтернатив вирішення практичних завдань професійної діяльності. 

 ПРН 3. Упорядковувати нормативні документи, методичні та інформаційні матеріали 

для здійснення професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 



6 

 ПРН 7. Використовувати сучасні методи самоосвіти, самовдосконалення та 

саморефлексії. 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Сутність тренера як особистості 

Тема 1. Сутність професійної майстерності тренера. Уявлення про професійну 

майстерність тренера. 

1. Сутність професійної майстерності тренера. 

2. Уявлення про професійну майстерність тренера. 

3. Структура і функції професійної майстерності тренера.  

Література: [1, 3]. 

Тема 2. Компоненти професійної діяльності у процесі становлення професійного досвіду 

1. Компоненти професійної діяльності у процесі становлення професійного досвіду. 

2. Необхідні професійні уміння і здібності тренера. 

Література: [1, 3, 4]. 

Тема 3. Професійне самовдосконалення 

1. Професійне самовдосконалення. 

2. Методи професійного самовдосконалення. 

3. Зміст професійного самовдосконалення.  

Література: [1, 3]. 

Змістовий модуль 2. Професійна майстерність тренера 

Тема 4. Критерії професійної майстерності і передумови підвищення ефективності 

діяльності тренера 

1. Критерії професійної майстерності і передумови підвищення ефективності діяльності 

тренера. 

2. Складники професійної майстерності тренера. 

3. Критерії професійної майстерності. 

4. Вимоги до діяльності тренера. 

Література: [1, 5, 7]. 

Тема 5. Тренер-професіонал. Структура підготовленості тренера 

1. Тренер-професіонал. 

2. Структура підготовленості тренера: загально-теоретична базова; спеціально-

теоретична; професійно-педагогічна; професійно-практична підготовленість тренера. 

3. Модельні характеристики професійної кваліфікації тренера. 

4. Професійні здібності тренера. 

5. Особистість тренера та стилі керівництва. 

6. Загальні ознаки професіоналізму тренера. 

7. Роль тренера в підготовці спортсмена.  

Література: [1, 5, 7]. 

Змістовий модуль 3. Сутність педагогічної майстерності тренера 

Тема 6. Педагогічні здібності тренера, їх значення і зміст 

1. Педагогічні здібності тренера, їх значення і зміст. 

2. Класифікація педагогічних здібностей. 

3. Педагогічна культура. 

4. Педагогічний такт. 

5. Педагогічна техніка. 

6. Техніка і культура мовлення. 

7. Техніка зовнішнього вигляду. 
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Література: [5, 7]. 

Тема 7. Техніка педагогічного спілкування 

1. Техніка педагогічного спілкування. 

2. Прийоми педагогічної взаємодії між тренером і спортсменом. 

3. Стилі педагогічного керівництва тренера. 

4. Педагогічна система "тренер-спортивний колектив". 

5. Особливості спілкування з колегами, спортсменами, суддями. 

6. Особливості спілкування з батьками. 

Література: [5, 7]. 

Тема 8. Спортивна дидактика. Особисті якості тренера-викладача 

1. Спортивна дидактика. 

2. Особисті якості тренера-викладача. 

3. Тренер - як керівник навчально-тренувального процесу. 

4. Специфіка дидактичних принципів в спорті. 

5. Технології навчання. 

6. Технологія спортивного тренування. 

Література: [5, 7]. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Сутність тренера як особистості 

Тема 1. Сутність професійної майстерності 

тренера. Уявлення про професійну 

майстерність тренера 

10 2 2 6 11 2 1 8 

Тема 2. Компоненти професійної діяльності у 

процесі становлення професійного досвіду 
10 2 2 6 9 1 - 8 

Тема 3. Професійне самовдосконалення 10 2 2 6 10 1 1 8 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 18 30 4 2 24 

Змістовий модуль 2. Професійна майстерність тренера 

Тема 4. Критерії професійної майстерності і 

передумови підвищення ефективності 

діяльності тренера 

16 2 2 12 15 1 1 13 

Тема 5. Тренер-професіонал. Структура 

підготовленості тренера 
14 2 2 10 15 1 1 13 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 22 30 2 2 26 

Змістовий модуль 3. Сутність педагогічної майстерності тренера 

Тема 6. Педагогічні здібності тренера, їх 

значення і зміст 
11 2 2 7 10 1 - 9 

Тема 7. Техніка педагогічного спілкування 11 2 2 7 9 - 1 8 

Тема 8. Спортивна дидактика. Особисті 

якості тренера-викладача 
8 1 1 6 11 1 1 9 

Разом за змістовим модулем 3 30 5 5 20 30 2 2 26 

Разом за курсом 90 15 15 60 90 8 6 76 
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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність професійної майстерності тренера. Уявлення про 

професійну майстерність тренера. 
2 1 

2 Компоненти професійної діяльності у процесі становлення 

професійного досвіду. 
2 - 

3 Професійне самовдосконалення. 2 1 

4 Критерії професійної майстерності і передумови підвищення 

ефективності діяльності тренера.   
2 1 

5 Тренер-професіонал. Структура підготовленості тренера 2 1 

6 Педагогічні здібності тренера, їх значення і зміст.   2 - 

7 Техніка педагогічного спілкування.   2 1 

8 Спортивна дидактика. Особисті якості тренера-викладача. 1 1 

Разом 15 6 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 15 10 

2 Підготовка до семінарів 15 23 

3 Написання реферату 10 15 

4 Підготовка до контрольних заходів 10 - 

5 Підготовка до екзамену 10 28 

Разом 60 76 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 екзамени; 

 реферати; 

 контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях)  

 оцінювання письмових завдань. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 
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Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок 

і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством.  

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповідь на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

4 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

3 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

2 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

1 Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 32 бали (8 тем по 4 бали). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

8 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

7 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

6-5 Відсутні два компоненти із перелічених 

4-3 Відсутні три компоненти із перелічених 

2-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Контрольна робота Критерії оцінювання 

28-27 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

26-20 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

19-10 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

9-1 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 28 балів 

 

Екзамен Критерії оцінювання 

35-40 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

30-34 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

25-33 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

16-24 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, 

студенту складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і 

процесів.  

6-15 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0-5 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Лабораторні роботи 8х4 бали=32 балів 6х4 балів=24 балів 

Реферат 8 балів 8 балів 

Модульна контрольна робота 2х10 балів=20 балів – 

Контрольна робота – 28 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т2 Участь у семінарі 4  – 

Т3 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ2 Т4 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т5 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ3 Т6 Участь у семінарі 4  – 

Т7 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т8 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Реферат 8  8 

Контрольна робота –  28 

Підсумковий контроль 40  40 

Сума  100 100 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Деркач А. А. Педагогическое мастерство тренера: монография / А. А. Деркач, А. А. 

Исаев [предисл. М. В. Кузьминой, А. Ц. Пуни, А. В. Тарасова]. – М.: Физкультура и спорт, 

1981. – 375 с.  

2. Занина Л.В. Основы педагогического мастерства [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с.  

3. Комендант А. Г. Педагогическое мастерство преподавателя физической культуры и 

тренера / А. Г. Комендант, С. А. Комендант // Мир образования – образование в мире. – 2004. – 

№ 1. – С. 153–159.  

4. Новиков, А. А. Основы спортивного мастерства [Текст] / А.А. Новиков; Всерос. науч.-

исслед. ин-т физ. культуры и спорта. - М.: ВНИИФК, 2003. - 208 с.   

5. Петровська Т.В. Майстерність спортивного педагога: навч. посіб. / Т.В. Петровська. – 

К.: НУЦФВСУ, вид-во «Олімпійська література», 2015. – 184 с.  

6. Петровська Т.В. Види професійних деформацій тренера-викладача з позиції 

інтерперсональної поведінки / Т.В. Петровська,  А.А. Картузова // Теорія  і методика фіз. 

виховання . – 2011. - № 2. – С. 114-117.  

7. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения: учебник / В.Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 

2 – 2015. – 752 с.  

8. Якимов А. М. Основы тренерского майстерства: учеб. пособ. для вузов физической 

культуры / А. М. Якимов. – М.: Терра-спорт, 2003. – 176 с.  

Допоміжна література 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки [Текст] / А.П. Бондарчук. - 

Киев: Олимпийская литература, 2005. - 302, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 291-298.   

2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта [Текст]: учебник для 

студ. вузов физ. культуры и фак. физ. воспитания / Л.В. Волков. - Киев: Олимпийская 

литература, 2002. – 293 с.    
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3. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. - 

Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1992. - 269 с.. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-454 

«Рекомендація щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах» – Режим 

доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947 

2. Корягін В.М. Регламентація педагогічних принципів реалізації контролю у фізичному 

вихованні студентів спеціальних медичних груп / В.М. Корягін, О.З. Блавт, Л.П. Цьовх // 

Теорія та методика фізичного виховання, 2018. – №1. – С. 3–11. 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.1.01.  

3. Крук М.З. зі співавторами Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів 

ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/17305/1/ 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 72 с. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248719427 

5. Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад 

європейської політики «Здоров’я-2020»: основ європейської політики в підтримку дій держави 

і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період 

до 2020 р.: проект розпорядження Кабінету Міністрів України // Міністерство охорони 

здоров’я України. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html 

6. Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих,середніх і 

професійно-технічних навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 

22.03.2002 р. № 210 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uа-іnfо.biz/ legal/baseie/ua-

xmwlrr.htm 

 

 

 

 

Розробник програми         К. О. Богатирьов 

 

   О. С. Яцунський 

 

   В. М. Деркач 


