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ВСТУП 

Анотація 

Теорія і практика спорту вищих досягнень являє собою яскравий приклад взаємного 

зв’язку і впливу, причому такого, який відбувається в обидві сторони: від теорії до практики і 

навпаки. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ ст. обумовлюють потребу 

прогнозування інноваційного розвитку освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових 

технологічних, управлінських домінантах вищої школи, спрямованих на виховання 

конкурентоспроможної, компетентної, соціально мобільної особистості. 

Державною програмою розвитку фізичної культури й спорту, стратегією розвитку 

сучасної системи олімпійської підготовки в Україні виразно окреслено проблему підготовки 

професійних кадрів. 

Орієнтація спорту України на досягнення високих результатів на Олімпійських іграх, 

чемпіонатах світу та Європи потребує відповідної підготовки фахівців з ґрунтовними 

знаннями основ раціональної підготовки спортсменів. Тому метою дисципліни є набуття 

здобувачами другого ступеня освіти (магістр) фундаментальних знань, вмінь та навичок 

стосовно підготовки кваліфікованих спортсменів, що базується на сучасних досягненнях 

провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики.  

Ключові слова: методика спортивного тренування, спорт вищих досягнень, спортсмен, 

спортивна підготовка, тренер. 

Abstract 

The theory and practice of higher sports achievement is the bright example of interconnection 

and influence which happens in both directions: from theory to practice and vice versa. The 

magnitude and novelty of historical challenges of the XXI century determine the need for forecasting 

of the innovative development of education, ensuring dramatic changes in content technology, 

management dominance of high school aimed at nurturing a competitive, competent and socially 

mobile personality. 

The problem of professional training is clearly outlined in the State programme of physical 

culture and sports development and in the strategy of the modern Olympic training system 

development in Ukraine. 

Orientation of sports of Ukraine to achievement of high results at the Olympic Games, World 

and European Championships requires appropriate training of specialists with thorough knowledge 

of athletes rational training basics. Therefore, the purpose of the discipline is acquisition of the 

second-rate applicants (Master's Degree) basic knowledge and skills regarding the training of 

qualified athletes, based on modern achievements of domestic and foreign scientists and world 

practice. 

Key words: methods of sports training, a sport of excellence, a sportsman, an athlete, sports 

training, a coach. 
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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 – 12 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 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 10-й 9-й 10-й 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

курсова робота 
Лекцій, год. 

30 15 10 12 
Загальна кількість годин – 

360 Семінарські, год. 

15 30 10 10 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6; 

самостійної роботи 

студента – 18 Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота, год. 

45 135 72 156 

Індивідуальні завдання:  
90 год. 

Вид контролю: 

залік, 

КР 
екзамен 

залік, 

КР 
екзамен 

Форма контролю: комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТУ ВИЩИХ 

ДОСЯГНЕНЬ» є набуття здобувачами другого ступеня освіти (магістр) фундаментальних 

знань, вмінь та навичок стосовно підготовки кваліфікованих спортсменів, що базується на 

сучасних досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики, а також 

відповідно до освітньо-професійної програми 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. 

 СК 2. Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій, використання сучасних 

методів та технологій, необхідних для вирішення визначених завдань у сфері фізичної 

культури і спорту. 

 СК 5. Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного 

вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту.  

 СК 11. Здатність використовувати професійні знання у сфері фізичної культури і 

спорту, зокрема олімпійського та професійного спорту. 
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3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: олімпійський та професійний 

спорт, загальна теорія підготовки в олімпійському спорті, теорія та методика обраного виду 

спорту, управління фізичною культурою і спортом. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких  

результатів навчання: 

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

альтернатив вирішення практичних завдань професійної діяльності. 

 ПРН 18. Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність. 

 ПРН 20. Володіти інноваційними технологіями в галузі олімпійського та професійного 

спорту, використовувати їх у професійній діяльності; розробляти інноваційні програми 

спортивної та спортивно-оздоровчої діяльності; використовувати освітні, спортивні, оздоровчі 

технології з урахуванням сучасного рівня розвитку галузі спорту. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика спорту вищих досягнень 

Тема 1. Спорт вищих досягнень у системі професійної підготовки. 

1. Поняття спорту вищих досягнень та професійної діяльності. 

2. Олімпійський та професійний спорт як види діяльності.  

3. Види професійної діяльності в ОіПС. 

4. Характеристика окремих видів діяльності в ОіПС. 

Література: [2] стор. 9-11. 

Тема 2. Особливості нормативно-правового регулювання галузі спорту 

1. Законодавча база розвитку спорту в Україні. 

2. Державні програми розвитку спорту в Україні. 

Література: Інформаційні ресурси в інтернет - [1–4]. 

Тема 3. Спортивне досягнення як об’єкт пізнання і оцінки 

1. Поняття рекордології: «спортивний результат», «спортивне досягнення», «рейтинг», 

«спортивний розряд», «спортивні вимоги», «спортивне звання», «спортивний успіх». 

2. Основні ознаки класифікації видів досягнень. 

3. Класифікація спортивних досягнень. 

4. Класифікація видів спорту в залежності від визначення спортивного результату. 

5. Критерії виміряння та оцінки результатів 

Література: [2], стор. 21 – 25 (допоміжна [3] стор. 7 – 17). 

Тема 4. Тренерська діяльність у спорті вищих досягнень 

1. Поняття тренерської філософії. Взаємовідносини між тренером і спортсменом 

2. Структура підготовленості тренера. Функції тренера. Рівні професійної майстерності 

тренера. 

3. Зміст педагогічної діяльності тренера. Система спеціальних знань, що необхідна 

спортсменові 

4. Фактори середовища, що впливають на роботу тренера. 

Література: [1], стор. 26–29 (допоміжна [8], стор. 28–29). 
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Тема 5. Збірні команди з видів спорту 

1. Сутність поняття «збірна команда з видів спорту». 

2. Принципи формування збірних команд з видів спорту. 

3. Механізми і форма взаємодії збірних команд з видів спорту зі спортивними 

федераціями та державністю. 

5. Основні фактори, що впливають на ефективність вибору складових команд. 

Література: [3], стор. 29–47 (допоміжна), (Інформаційні ресурси в інтернет – [3], стор. 

10–21; [2], стор. 96–102). 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи спорту вищих досягнень 

Тема 6. Змагальна діяльність у спорті 

1. Змагання в системі підготовки спортсменів. 

2. Характеристика змагальної діяльності в спорті. 

3. Структура змагальної діяльності. 

4. Фактори результативності змагальної діяльності спортсменів. 

Література: [2] стор. 36 – 46 (допоміжна [2], стор. 35 – 39; [3], стор.23 – 32). 

Тема 7. Технологія спортивного тренування 

1. Тренувальні вправи та інші види впливів 

2. Визначення стратегії спортивного тренування 

3. Зони енергетичної продуктивності 

Література: [1], стор. 78 – 89 (допоміжна [2], стор. 53 – 79; [3], стор.43 - 52 [2], стор. 

146-154; [6], стор. 30–37; [10], стор. 97 – 101). 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Методичні основи навантаження та адаптації в спорті вищих 

досягнень 

Тема 8. Навантаження як компонент системи підготовки спортсменів високого класу 

1. Характеристика навантажень, що застосовуються в спорті. 

2. Компоненти навантаження та їх вплив на формування реакцій адаптації. 

3. Специфічність реакцій адаптації організму спортсмена на навантаження. 

4. Реакції адаптації спортсменів різного віку та підготовленості. 

5. Реакція організму спортсмена на змагальні навантаження. 

Література: [1] стор. 38 – 52; [2] стор. 58 – 65 (допоміжна [2] стор. 54 – 62; [3] стор. 48–

62; [10]). 

Тема 9. Основи теорії адаптації та закономірності формування її у спортсменів 

1. Адаптація і проблеми підготовки спортсменів 

2. Реакції адаптації при м’язовій діяльності. 

3. Формування функціональних систем і реакцій адаптації 

4. Формування термінової адаптації 

5. Формування довготривалої адаптації 

6. Явища деадаптації, реадаптації і переадаптації у спортсменів 

Література: [1] стор. 58 – 79); (допоміжна [5] стор. 29–47). 

Змістовий модуль 4. Багаторічна підготовка спортсменів 

Тема 10. Основи побудови процесу підготовки спортсменів і структура багаторічного 

процесу спортивного удосконалення 

1. Загальна структура багаторічного підготовки і фактори її визначаючі. 

2. Основні напрями інтенсифікації підготовки в процесі багаторічного удосконалення. 

3. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різного переважного напряму в 

процесі багаторічного удосконалення. 

4. Побудова підготовки в олімпійських (чотирьохрічних) циклах. 
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Література: [1] стор. 33 – 103 (Інформаційні ресурси в інтернет – [2]). 

Тема 11. Спортивний відбір у спорті вищих досягнень 

1. Спортивний відбір на етапі реалізації максимальних можливостей. 

2. Спортивний відбір на етапі збереження вищої спортивної майстерності 

3. Заключний відбір 

Література: [2] стор. 54 – 73; [3]; [4]; (допоміжна [9] стор. 129 – 147). 

Тема 12. Сучасний підхід до підготовки спортсменів на рівні вищих досягнень 

1. Загальна характеристика другої стадії підготовки в спорті вищих досягнень 

2. Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей 

3. Етап збереження вищої спортивної майстерності 

4. Етап поступового зниження досягнень і виходу зі спорту вищих досягнень 

Література: [4] стор. С. 167 – 170 (допоміжна) (Інформаційні ресурси в інтернет – [3]). 

Тема 13. Періодизація спортивного тренування у спорті вищих досягнень 

1. Традиційна система спортивної підготовки та періодизації. 

2. Поняття про одноциклову та багатоциклову річну структуру тренувального процесу 

спортсменів 

3. Чотирьохциклова структура планування 

4. П’ятициклова структура підготовки спортсменів у спорті вищих досягнень. 

5. Шести- та сьомициклова структура підготовки в спорті вищих досягнень. 

Література: [1] стор. 98 – 116 (допоміжна [1] стор. 14 – 19; [6] стор. 18 – 29). 

Тема 14. Планування тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації 

1. Планування в системі спортивної підготовки. 

2. Вимоги до багаторічного планування.  

3. Характеристика планів мікро- та мезоциклів 

4. Планування змагальної діяльності 

Література: [1] стор. 85 – 89; [2] стор. 95 – 109 

Змістовий модуль 5. Екстремальні умови в системі підготовки та змагальної діяльності 

спортсменів 

Тема 15. Гіпоксія в системі підготовки спортсменів високого класу 

1. Класифікація висот. Поняття високогір’я, середньогір’я та низькогір'я. 

2.Адаптація людини до висотної гіпоксії. Поняття гостра адаптація, перехідна адаптація, 

стійка адаптація. 

3. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах. 

4. Форми гіпоксичного тренування. 

5. Оптимальна висота для підготовки в гірських умовах. 

6. Термінова акліматизація спортсменів при підготовці в горах. 

Література: [2], стор. 201 – 214; (допоміжна [10]). 

Тема 16. Фізична працездатність в особливих умовах навколишнього середовища 

1. Загальна характеристика роботи в умовах змін температури 

2. Адаптація спортсмена до умов високих температур 

3. Реакції організму спортсмена в умовах низьких температур 

4. Адаптація спортсмена до умов холоду 

5. Підготовка і змагання в умовах високих і низьких температур 

Література: [2], стор. 201 – 214; (допоміжна [10]). 

Тема 17. Травматизм та його профілактика у спорті вищих досягнень допоміжна 

1. Поняття спортивна травма. Загальна характеристика спортивного травматизму. 

2. Класифікація травм у спорті та фактори, що спричиняють травматизм у спорті. 

3. Основні напрями профілактики травм у спортсменів 

Література: [7]. 
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Змістовий модуль 6. Прогнозування, контроль та моделювання в спорті 

Тема 18. Прогнозування в спорті вищих досягнень 

1. Поняття про прогнозування 

2. Класифікація прогнозування в спорті 

3. Довгострокове та зверх довгострокове прогнозування 

Література: [2] стор. 235 – 254 (Інформаційні ресурси в інтернет – [3] стор. 220 – 241).. 

Тема 19. Контроль у спорті вищих досягнень 

1. Мета, об’єкт і види контролю. 

2. Вимоги до показників, що використовуються для контролю. 

3. Контроль різних сторін підготовленості спортсменів. 

4. Контроль змагальної діяльності. 

5. Контроль тренувальних і змагальних навантажень 

Література: [1] стор. 23 –26; [2] стор. 191–207. 

Тема 20. Моделювання в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації 

1. Загальні поняття 

2. Моделювання тренувальних занять спортсменів високої кваліфікації 

3. Модельні комплекси вправ для підготовчої частини тренувального заняття 

4. Модельні тренувальні завдання для основної частини тренувального заняття 

5. Алгоритмізовані навчальні програми 

6. Тренувальні програми 

7. Модельні тренувальні завдання 

Література: [1] стор. 120 – 138; [2] стор. 221–227. 

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. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика спорту вищих досягнень 

Тема 1. Спорт вищих досягнень у системі 

професійної підготовки 
12 4 2 6 11 2 - 9 

Тема 2. Особливості нормативно-правового 

регулювання галузі спорту 
12 4 2 6 13 2 2 9 

Тема 3. Спортивне досягнення як об’єкт 

пізнання і оцінки 
12 4 2 6 12 2 2 8 

Тема 4. Тренерська діяльність у спорті 

вищих досягнень 
12 4 3 5 11 - 2 9 

Тема 5. Збірні команди з видів спорту 12 4 2 6 13 2 2 9 

Разом за змістовим модулем 1 60 20 11 29 60 8 8 44 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи спорту вищих досягнень 

Тема 6. Змагальна діяльність у спорті 15 5 2 8 22 - 2 13 

Тема 7. Технологія спортивного тренування 15 5 2 8 20 2 - 13 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 4 16 30 2 2 26 

Усього разом 90 30 15 45 90 10 10 70 
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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. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Методичні основи навантаження та адаптації в спорті вищих 

досягнень 

Тема 8. Навантаження як компонент 

системи підготовки спортсменів високого 

класу 

15 1 2 12 15 1  14 

Тема 9. Основи теорії адаптації та 

закономірності формування її у спортсменів 
13 1 2 12 15 1  14 

Разом за змістовим модулем 3 30 2 4 24 30 2 0 28 

Змістовий модуль 4. Багаторічна підготовка спортсменів 

Тема 10. Основи побудови процесу 

підготовки спортсменів і структура 

багаторічного процесу спортивного 

удосконалення 

12 1 2 9 9  2 7 

Тема 11. Спортивний відбір у спорті вищих 

досягнень 
12 1 2 9 9  2 7 

Тема 12. Сучасний підхід до підготовки 

спортсменів на рівні вищих досягнень 
12 1 2 9 9  2 7 

Тема 13. Періодизація спортивного 

тренування у спорті вищих досягнень 
12 1 2 9 8 2 2 4 

Тема 14. Планування тренувального процесу 

спортсменів високої кваліфікації 
12 1 2 9 10 2  8 

Разом за змістовим модулем 4 60 5 10 45 60 4 8 48 

Змістовий модуль 5. Екстремальні умови в системі підготовки та змагальної діяльності 

спортсменів 

Тема 15. Гіпоксія в системі підготовки 

спортсменів високого класу 
20 1 2 17 20 2  18 

Тема 16. Фізична працездатність в 

особливих умовах навколишнього 

середовища 

20 1 2 17 20 2  18 

Тема 17. Травматизм та його профілактика у 

спорті вищих досягнень  
20 1 2 17 20  2 8 

Разом за змістовим модулем 5 60 3 6 51 60 4 2 54 

Змістовий модуль 6. Прогнозування, контроль та моделювання в спорті 

Тема 18. Прогнозування в спорті вищих 

досягнень 
10 2 3 5 9   9 

Тема 19. Контроль у спорті вищих 

досягнень 
10 2 3 5 9   9 

Тема 20. Моделювання в системі підготовки 

спортсменів високої кваліфікації 
10 1 4 5 12 2  10 

Разом за змістовим модулем 6 30 5 10 15 30 2 0 28 

Усього разом 180 15 30 135 180 12 10 158 

ІНДЗ (КР) 90   90 90   90 

Разом за курсом 360 45 45 270 360 22 20 318 
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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 1 Спорт вищих досягнень у системі професійної підготовки 2  

2. 2 Особливості нормативно-правового регулювання галузі спорту 2  

3. 3 Спортивне досягнення як об’єкт пізнання і оцінки 2  

4. 4 Тренерська діяльність у спорті вищих досягнень 2 2 

5. 5 Збірні команди з видів спорту  2  

6. 7 Змагальна діяльність у спорті 2 2 

7. 8 Технологія спортивного тренування 2  

8.  Навантаження як компонент системи підготовки спортсменів 

високого класу 

2  

9.  Основи теорії адаптації та закономірності формування її у 

спортсменів 

2  

10.  Основи побудови процесу підготовки спортсменів і структура 

багаторічного процесу спортивного удосконалення 

2 2 

11. 1 Спортивний відбір у спорті вищих досягнень 2 2 

12.  Сучасний підхід до підготовки спортсменів на рівні вищих 

досягнень 

2 2 

13.  Періодизація спортивного тренування у спорті вищих досягнень 2 2 

14.  Планування тренувального процесу спортсменів високої 

кваліфікації 

4  

15.  Гіпоксія в системі підготовки спортсменів високого класу 2  

16.  Фізична працездатність в особливих умовах навколишнього 

середовища 

2  

17.  Травматизм та його профілактика у спорті вищих досягнень   2 2 

18.  Прогнозування в спорті вищих досягнень 3 2 

19.  Контроль в спорті вищих досягнень 3 2 

20.  Моделювання в системі підготовки спортсменів високої 

кваліфікації 

3 2 

Разом 45 20 

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  20 30 

2 Підготовка до семінарів 64 40 

3 Написання реферату 18 18 

4 Підготовка до контрольних заходів 48 80 
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5 Виконання індивідуального наукового завдання  90 90 

6 Підготовка до екзамену 30 60 

Разом 270 318 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Індивідуальним науково-дослідним завданням є написання курсової роботи з 

дисципліни і за її темою підготовка однієї наукової статті. Для написання курсової роботи 

здобувачами передбачені наступні теми: 

1. Спорт як простір формування оптимальної самореалізації особистості 

2. Мотиви заняття спортом вищих досягнень в юнацькому віці 

3. Становлення професійного спорту в Україні 

4. Олімпійська стратегія України в літніх видах спорту 

5. Індивідуальна підготовка спортсмена (на прикладі власного виду спорту) в спорті 

вищих досягнень 

6. Управління психологічною підготовкою передзмагання висококваліфікованих 

спортсменів (на прикладі власного виду спорту) на основі результатів контролю стану 

готовності  

7. Загальна теорія спортивних змагань в спорті високих досягнень 

8. Структура і динаміка змагальної діяльності та підготовленості спортсменок на етапах 

багаторічної підготовки (на прикладі власного виду спорту) 

9. Технологія проектування спортивного макроцикла в (на прикладі власного виду 

спорту) 

10. Інтегральна підготовка в структурі тренувального процесу висококваліфікованих 

спортсменів (на прикладі власного виду спорту) 

11. Основні положення в системі підготовки спортсменів високого класу. 

12.  Змагальна діяльність спортсмена в умовах жаркого клімату 

13. Змагальна діяльність спортсменів в обраному виді спорту 

14. Провідні методи тренувань, які використовуються при підготовці спортсменів у 

спорті вищих досягнень 

15. Умови побудови узагальнених і індивідуальних моделей підготовленості 

спортсменів в обраному виді спорту 

16.  Методика вдосконалення техніко-тактичної майстерності на етапах спортивного 

удосконалення. 

17. Побудова спортивного тренування спортсменів високого класу (на прикладі 

власного виду спорту) 

18. Особливості підготовки спортсменів у ШВСМ та збірних командах України. 

19. Фактории результативності спортсмена (на прикладі власного виду спорту) 

20. Диференційоване використання фізичних засобів відновлення в змагальному періоді 

підготовки висококваліфікованих спортсменів (на прикладі власного виду спорту) 

21. Режими тренувальних навантажень кваліфікованих спортсменів (на прикладі 

власного виду спорту) 

22.  Педагогічне обгрунтування технології застосування позатренувальних засобів для 

підвищення працездатності спортсменів високої кваліфікації (на прикладі власного виду 

спорту) 

23. Оптимізація управління спортивним тренуванням у видах спорту з переважним 

проявом витривалості 
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24. Модельні характеристики функціональної підготовленості спортсменів високого 

класу в різних видах спорту 

25. Побудова і реалізація системи змагальної діяльності (на прикладі власного виду 

спорту) 

26. Індивідуалізація тренувального процесу спортсменів високого класу (на прикладі 

власного виду спорту) 

27.  Особливості планування тренувальної роботи в тренувальній діяльності 

спортсменів високого класу (на прикладі власного виду спорту) 

28.  Заходи попередження спортивного травматизму в ….(на прикладі власного виду 

спорту) 

29.  Прогнозування результатів спортивних змагань (на прикладі власного виду спорту) 

30. Система спортивної підготовки та періодизації (на прикладі власного виду спорту) 

31. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різного напряму (на прикладі 

власного виду спорту) 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 екзамени; 

 захист курсової роботи з презентацією результатів виконаних досліджень; 

 реферати 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

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.  
 

 

 



14 

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 містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

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 

 

Реферат 

Критерії оцінювання Денна форма Заочна 

форма Модуль 1 Модуль 2 

12-11 8 10 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

10-9 7 9 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

8-6 6 8-6 Відсутні два компоненти із перелічених 

5-3 Відсутні три компоненти із перелічених 

2-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 Студент не виконав роботу. 

 

Контрольна робота Критерії оцінювання 

30-29 

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. 

28-25 

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. 

24-15 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

14-10 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

9-0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 
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Підсумковий контроль 

(залік, 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. 

Оцінювання курсового проекту 

№ Складові оцінки Максимальна 

кількість балів 

Якість виконання курсової роботи 

1 Формулювання актуальності, проблеми, гіпотези, мети і завдань, 

новизни та практичного значення 

5 

2 Оформлення роботи: наявність обкладинки, титульної сторінки, 

дотримання вимог до розміщення тексту на сторінках, ілюстрацій і 

таблиць 

5 

3 Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий 

апарат (наявність критичних узагальнень різних підходів до 

постановки і вирішення проблеми відповідно до теми курсової 

роботи, коректність використання понятійного апарату, посилання, 

цитування) 

5 

4 Глибина аналізу використаної літератури 5 

5 Стилістика та логічність викладення матеріалу; правильне 

використання спеціальної термінології 

5 

6 Структура роботи (наявність вступу, основних розділів, висновків, 

бібліографії); дотримання вимог до встановлених обсягів кількості 

сторінок та стандартів оформлення 

5 

7 Відповідність змісту роботи темі, цілям і завданням 5 

8 Зміст розділів і підрозділів розкриває тему курсової роботи 5 

9 Об’єктивність і повнота розробки проблеми 5 

10 Наявність та доречність інформаційних матеріалів (таблиць, 

графіків, схем) при висвітленні основного змісту роботи 

5 

11 Ґрунтовність розроблених висновків та пропозицій в курсовій 

роботі 

5 

12 Методика експериментальної роботи 5 

13 Статистична та математична обробка даних експериментальної 

роботи 

5 

14 Обґрунтованість та рівень самостійності узагальнень і висновків, їх 5 
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значущість для подальшої практичної діяльності 

Загальна кількість балів за підготовку курсової роботи 70 

Захист курсової роботи 

15 Якість доповіді студента (форма доповіді, зміст, доказова база, 

висновки, пропозиції) 

10 

16 Повнота та вичерпність відповідей на питання: уміння 

орієнтуватися в досліджуваній темі; уміння правильно 

висловлювати свої думки; уміння аргументовано відповідати на 

питання 

10 

17 Якість проведеної презентації (якість представлених слайдів, їх 

зміст, володіння презентаційним матеріалом, уміння 

проілюструвати доповідь змістовними фактам 

10 

Загальна кількість балів за захист курсової роботи 30 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА  100 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Модуль 1 

Семінарські заняття 7х4 бали=28 балів 5х4 балів=20 балів 

Реферат 12 балів 10 балів 

Поточний модульний контроль 2х10 балів=20 балів – 

Контрольна робота – 30 балів 

Залік 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

Модуль 2 

Семінарські заняття 13х4 бали=52 балів 5х4 балів=20 балів 

Реферат 8 балів 10 балів 

Контрольна робота – 30 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

М
о
д

у
л
ь
 1

 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 4  – 

Т2 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т3 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т4 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т5 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ2 Т6 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т7 Участь у семінарі 4  – 

ПМК Тест 10  – 

Реферат 12  10 

Контрольна робота –  30 

Підсумковий контроль 40  10 

Всього  100  100 

М
о
д

у
л
ь
 2

 

ЗМ3 Т8 Участь у семінарі 4  – 

Т9 Участь у семінарі 4  – 

ЗМ4 Т10 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т11 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т12 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т13 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т14 Участь у семінарі 4  – 

ЗМ5 Т15 Участь у семінарі 4  – 

Т16 Участь у семінарі 4  – 

Т17 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

ЗМ6 Т18 Участь у семінарі 4  – 

Т19 Участь у семінарі 4  – 

Т20 Участь у семінарі 4  – 

Реферат 8  10 

Контрольна робота –  30 

Екзамен 40  40 

Всього 100  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої  кваліфікації: 

Навчальний посібник. – Вінниця: «Планер», 2007. 273 с. 

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

теория и ее практические приложения: учеб. [для тренеров] / В. Н. Платонов. – К.: 

Олимпийская литература, 2015. – Кн. 1. – 2015. – 680 с. 

3. Сергієнко Л.П. Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. – Книга 1. – Теоретичні 

основи спортивного відбору/ Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2009. – 672 с. 

4. Сергієнко Л.П. Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. – Книга 2. –Відбір у 

різні види спорту/ Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2010. – 784 с. 
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Допоміжна література 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки – К.: Олимпийская литература, 

2005. – 304 с. 

2. Гуськов С.И. Профессиональный спорт – К.: Олимпийская литература, 2003. –391 с. 

3. Курамшин Ю.Ф. Высшие спортивные достижения как объект системного анализа: 

монография. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 148с. 

4. Новиков А..А., Шустин Б.Н. Тенденции исследования соревновательной 

деятельности в спорте высших достижений // Современный олимпийский спорт. Тезисы 

докладов международного научного конгресса. – К., 10-15 мая 1993. – С. 167 –  170. 

5. Платонов В. Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний 

в области подготовки спортсменов / В. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2017. – № 

1. – С. 29–47. 

6. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее 

практическое применение/ К.: Олимпийская литература, 2013. – 624 с. 

7. Профілактика травматизму стосовно занять фізичною підготовкою та спортом. 

Навчально-методичний посібник. /Укладач Кривизюк Л. П. – Львів: ЛВІ при НУ «Львівська 

політехніка», 2002. – 31 с. 

8. Туманян Г. Профессия – тренер / Туманян Г., Харацидис С. // Теория и практика 

физической культуры. – 1998. – № 1. – С. 28–29. 

9. Шинкарук О.А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе 

многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) – К.: 

Олимпийская литература, 2011. – 360 с. 

10. Ящур-Новіцкі Я. Фізична підготовка кваліфікованих спортсменів як фактор 

спортивної майстерності у видах спорту з варіативними зовнішніми умовами проведення 

змагань/ К.: Олимпийская литература, 2007. – 267 с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Верховна Рада України. Закони: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12  

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

ігрових видів спорту): навчальний посібник. – Режим доступу: https:// library. 

vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_ 5/ kostukevich11.pdf/ Вінниця: Планер, 2014. – 616 с. 

3. Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях: 

Навчально-методичний посібник. – Режим доступу: https:// library.vspu. 

edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostukevich 13.pdf/ Вінниця: Планер, 2016 – 159 с. 

4. Міністерство молоді та спорту України. Сайт [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

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