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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кредит ECTS- 8,5 

 

 

 

 

Спеціальність 014.11 – 

середня освіта (фізична 

культура) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –255 

5, 6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 40 год. - 

Практичні, семінарські 

 46 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

169 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік, 

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

     Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна теорія підготовки 

спортсменів» є формування у студентів системи фундаментальних знань, яка 

визначає рівень професійної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту, а 

вчителю фізичної культури у школі дозволяє успішно керувати секцією з виду 

спорту, або вести тренерську практику в системі дитячо-юнацького спорту. 

Завдання: сформувати цілісну систему знань з теорії і методики спортивного 

тренування з різних видів спорту у позашкільних закладах, методики тестування 

учнів різного віку. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- вікові фізіологічні особливості організму; 

-  теоретичні основи спортивного тренування;  

- основи планування, педагогічного контролю та обліку навчально-

тренувального процессу тощо; 

- теоретико-методичні основи організації навчально-тренувального процесу з 

дітьми різного віку; 

- методики розвитку та удосконалення фізичних якостей;  

- структуру та сторони підготовки спортсмена; 

- прийоми дозування навантаження; 

- особливості тренування дівчат та жінок; 

- прийоми контролю та самоконтролю. 

     уміти:  

- творчо використовувати отриманні знання з теорії і методики спортивного 

тренування при плануванні процесу спортивної підготовки; 

- проводити навчально-тренувальні заняття; 

- володіти методиками розвитку фізичних якостей; 

- контролювати показники фізичного та функціонального стану; 

- організовувати змагання та володіти основами спортивного суддівства;  

- використовувати не медикаментозні методи відновлення. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Навантаження в спорті та вплив на організм 

людини 

Тема 1. Загальна теорія підготовки спортсменів – як наукова та навчальна 

дисципліна, предмет і проблематика курсу. Класифікація спорту за метою 

підготовки: професійний, олімпійський, аматорський. Поняття «процесу 

багаторічної підготовки».  

Тема 2.  Основні методи, засоби та принципи спортивного тренування, 

Методики удосконалення фізичних якостей. 

Тема 3.  Етапи та види підготовки спортсменів високого класу. Зміст та мета 

сторін  підготовки спортсмена. Особливості та мета ЗФП.  

Тема 4. Спортивні змагання, як підсумок тренувальної діяльності 

спортсмена. Види змагань, їх мета. Планування  календаря змагань. Основні 

змагання року. 

Змістовий модуль 2. Планування та організація тренувального процесу 

         Тема 1. Структура спортивного тренування та етапи багаторічної підготовки 

спортсмена. Мета та завдання кожного етапу. Планування тренувального процесу. 

Принципи планування. Оцінка ефективності.  

 Тема 2.  Особливості побудови программ, мікроциклів, мезоциклів та 

макроциклів. Поняття, види циклів, їх тривалість. Мета та завдання.  

Тема 3.  Складові частини підготовки спортсмена та основні компоненти 

тренувального впливу.  

Тема 4. Основи теорії адаптації та закономірності її  формування у 

спортсменів. Види адаптації. Особливості адаптації. Поняття функціональних 

резервів організму. Профілактика перевтоми та запобігання спортивному 

травматизму. Спортивне довголітті та його чинники. 

Тема 5 . Контроль та самоконтроль у спорті. Види контролю та їх  

застосування. Методики контролю фізичного та функціонального стану. 

Медичний контроль. 
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Тема 6. Ергогенні засоби та допінг у спорті. Медикаментозні та не 

медикаментозні засоби відновлення спортсменів. Дозволені та недозволені 

препарати у спорті. Діяльність ВАДА: основні аспекти. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
ус

ьо

го  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

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

 5

4 

16 16   22       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Навантаження в спорті та вплив на організм людини 

Тема 1. Загальна теорія 

підготовки спортсменів як 

наукова та навчальна 

дисципліна. Основні 

поняття та терміни курсу, 

їх зміст. 

15 2 4   9       

Тема 2. Основні методи, 

засоби та принципи 

спортивного тренування. 

 Методика розвитку 

основних рухових 

якостей . 

30 4 6   20 

 

 

 

 

      

Тема 3. Етапи та види 

підготовки спортсменів 

високого классу, їх мета 

та завдання 

32 6 6   20 

 

      

Тема 4. Спортивні 

змагання як підсумок 

тренувальної діяльності 

спортсмена. 

26 2 4   20 

 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 

103 14 20   69       

Змістовий модуль 2. Планування та організація тренувального процесу 

Тема 1. Структура 

спортивного тренування 

та етапи багаторічної 

підготовки спортсмена. 

32 6 6   20 

 

      

Тема 2. Особливості 

побудови программ, 

мікроциклів, мезоциклів 

та макроциклів. 

Вікові особливості 

досягнення оптимальних 

36 8 8   20       
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результатів в різних видах  

спорту. 

Тема 3. Складові частини 

підготовки спортсмена та 

основні компоненти 

тренувального впливу. 

32 6 

 

6   20 

 

 

 

      

Тема 4. Основи теорії 

адаптації та 

закономірності її  

формування у 

спортсменів.  

24 2 2   20 

 

 

 

 

      

Тема 5. Контроль та 

самоконтроль у спорті. 

14 2 2   10       

Тема 6. Ергогенні засоби 

та допінг у спорті.  

14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

152 26 26    

100 

      

Усього годин 255 40 46   169       

 

                                                                                                              

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна теорія підготовки спортсменів  як наукова та 

навчальна дисципліна, предмет та проблематика курсу 

4 

2 Основні методи, засоби та принципи спортивного 

тренування 

6 

3 Етапи та види підготовки спортсменів високого класу 6 

4 Спортивні змагання, як підсумок тренувальної діяльності 

спортсмена 

4 

5 Структура побудови спортивного тренування та етапи 

багаторічної підготовки спортсмена 

6 

6 Особливості побудови программ, мікроциклів, мезоциклів 

та макроциклів 

8 

7 Складові частини підготовки спортсмена та основні 

компоненти тренувального впливу 

6 
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8 Основи теорії адаптації та закономірності її  формування у 

спортсменів 

2 

9 Контроль та самоконтроль у спорті. 2 

10 Ергогенні засоби та допінг у спорті.  2 

 Разом 46 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1 Мета та завдання. Основні поняття та терміни дисципліни. 

Порівняльний аналіз та класифікація видів спорту за метою. 

Напрямки вдосконалення системи підготовки спортсменів у 

сучасних умовах.  

9 

2 Цілі, завдання, засоби, методи і основні принципи спортивної 

підготовки 

6 

3 Методика розвитку основних рухових якостей 8 

4 Засоби спортивного тренування 6 

5 Завдання загальної та спеціальної фізичної підготовки 10 

6 Завдання технічної та тактичної підготовки 10 

7 Завдання та засоби психологічної та інтелектуальної підготовки  6 

8 Змагання в системі підготовки спортсмена 6 

9 Загальна структура спортивного тренування 10 

10 Різні величини навантаження в спортивному тренуванні 10 

11 Типи і організація тренувальних занять 6 

12 Вікові особливості досягнення оптимальних результатів в різних 

видах  спорту 

6 

13 Структура річного тренувального процесу  8 

14 Зміст мікроциклів. Структура тренувального заняття 6 

15 Типи мезоциклів 6 

16 Сполучення мікро циклів в мезоциклі 6 

17 Макроцикли. Характеристика, мета та завдання. 6 

18 Планування річного та багаторічного тренувального процессу   10 

19 Основи теорії адаптації та закономірності її формування у 

спортсменів.Функціональні резерви організму 

10 

20 Проблеми перевантажень у спорті та запобігання їм. Поняття та 

чинники спортивного довголіття 

6 

21 Відновлення у спорті. Відновлювальні засоби 6 

22 Основи допконтролю у спорті. Діяльність ВАДА 6 

 Разом  169 
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7. Методи навчання   

Лекційні практичні заняття. Самостійна робота з навчальним посібниками, 

інтернет-ресурсами, робочою документацією тренерів  

8. Методи контролю 

Поточні види контролю; тестування, підсумковий вид контролю: залік у 5 

семестрі,  іспит у 6 семестрі. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2   

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

8 10 12 12 10 10 12 10 8 8 

Т1. Загальна теорія підготовки спортсменів  як наукова та навчальна 

дисципліна, предмет і проблематика курсу. 

Т2. Основні методи, засоби та принципи спортивного тренування. 

Т3. Етапи та види підготовки спортсменів високого класу. 

Т4. Спортивні змагання, як підсумок тренувальної діяльності спортсмена.  

Т5. Структура побудови спортивного тренування та етапи багаторічної 

підготовки спортсмена.   

Т6. Особливості побудови программ, мікроциклів, мезоциклів та 

макроциклів.   

Т7. Складові частини підготовки спортсмена та основні компоненти 

тренувального впливу.   

Т8. Основи теорії адаптації та закономірності її  формування у спортсменів.  

Т9.Контроль та самоконтроль у спорті. 

Т10. Основи допконтролю у спорті 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 82-89 В добре  
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74-81 С зараховано 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Гуменний В.С., Лисенко В.М., Христенко П.Ф., Зянкін О.М. Методичний 

посібник щодо самостійних занять фізичними вправами з обтяженнями. – 

Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет, 2005. – 

159 с. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни  

«Загальна теорія підготовки спортсменів». – Кременчук: ПП Щербатих,  

2013. – 31 с. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Загальна теорія підготовки спортсменів». – Кременчук: ПП Щербатих,  

 2013. – 25 с. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка юных 

спортсменов. Харьков: Основа, 1993. – 243 с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1970. – 241 с. 

3. Куликов Л.М. Управление спортивной тренировкой: системность, адаптация 

 здоровье. –  М.: ФОН, 1995. – 241 с. 

4.  Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 318 с. 

5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.  

Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 

2004. – 808 с. 
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Допоміжна 

 

1. Булкин В.А. Педагогическая диагностика, как фактор управления двигательной 

деятельностью спортсменов: Дис. .. д-ра пед наук. – Л., 1984. – 360 с. 

2. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена. – К.: Здоров’я, 1984. – 

144 с. 

3. Круцевич Т. Ю. Теорія та методика фізичного виховання / в 2-х т.  – Київ : 

Олімпійська література, 2007. 

4. Матвеев Л.П., Меерсон Ф.З. Некоторые закономерности спортивной 

тренировки в свете современной теории адаптации организма к физическим и 

соревновательным нагрузкам. – К.:, КГИФК, 1984. – С. 29–40. 

5. Меерсон Ф.З. Основные закономерности индивидуально адаптации 

//Физиология адаптационных процессов. –М.: Наука, 1986. – С. 10–76. 

6. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. – К.: Здоров’я, 

1990. – 200 с. 

7. Озолин Н.Г. О компонентах спортивной подготовленности // Теория и практика 

физической культуры. – 1986. – № 4. – С. 46–49. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 

 

 


