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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи теорії і
методики спортивного тренування складена відповідно до освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму 6.010201 Фізичне виховання*.
Тип дисципліни Цикл професійної та практичної підготовки (нормативна
частина циклу)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності
удосконалення спортивної техніки, та розвитку фізичних якостей юних
спортсменів в процесі багаторічної підготовки.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія і методика фізичного виховання,
фізіологія спорту, психологія фізичного виховання, біохімія спорту, педагогіка,
психологія, практичні спортивні дисципліни.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовий модуль 1. Основні поняття та загальна характеристика системи
підготовки спортсменів.
2. Змістовий модуль 2. Загальні основи навчання і тренування юних
спортсменів.
3. Змістовий модуль 3. Управління процесом багаторічної підготовки юних
спортсменів.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи теорії і методики
спортивного тренування” є – розкриття технології праці вчителя фізичної
культури та тренера з видів спорту
1.2.Основним завданням вивчення дисципліни “Основи теорії і методики
спортивного тренування” є формування у студентів – майбутніх вчителів
фізичної культури, достатньо високий рівень фахової підготовки.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- дидактичні закономірності у фізичному вихованні і спорту;
- анатомо-фізіологічні основи фізичного виховання й спорту;
- методи і систему організації навчально-тренувального процесу з фізичного
виховання й спорту;
- методи і систему організації комплексну контролю у фізичному вихованні
та спортивній підготовці;
- засоби і методи формування здорового способу життя.

вміти:
- формулювати конкретні завдання з фізичного виховання з дітьми шкільного
віку та підготовки спортсменів;
- планувати і проводити основні види фізкультурно-спортивних занять з
дітьми шкільного віку;
- використовувати методи лікарсько-педагогічного контролю в процесі
професійної діяльності;
- планувати та проводити навчально-тренувальний процес з дітьми шкільного
віку та спортсменів різної спортивної підготовки
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин / 6 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні поняття та загальна характеристика системи
підготовки спортсменів.
Включає: ознайомлення з структурою дисципліни, програмовими установками,
загальною характеристикою підготовки спортсменів. Дається характеристика
змагальної діяльності у видах спорту, розкривається система управління
змагальною діяльністю у різних видах спорту. Вивчаються особливості
організації проведення змагань з видів спорту, організація та зміст роботи
шкільної секції з видів спорту. Розкриваються особливості роботи в спортивнооздоровчому таборі, особливості спортивної роботи в ДЮСШ.
Змістовий модуль 2. Загальні основи навчання і тренування юних
спортсменів.
Включає: Вивчення загальних основ навчання і тренування юних спортсменів,
розглядається удосконалення різних сторін підготовки юних спортсменів,
удосконалення спортивної техніки в різних видах спорту, особливості розвитку
рухових здібностей у видах спорту.
Змістовий модуль 3. Управління процесом багаторічної підготовки юних
спортсменів.
Включає: особливості управління підготовкою юних спортсменів, відбір і
прогнозування здібностей у процесі багаторічної підготовки спортсменів,
дається характеристика методів контролю спортивному тренуванні, психологопедагогічні та медико-біологічні засоби в системі підготовки, розглядається
значення матеріально-технічного забезпечення навчально-тренувального
процесу з видів спорту.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
залік, екзамен.
Методи контролю: поточне усне опитування, модульна контрольна робота.
5. Засоби діагностики успішності навчання
 МКР
 ККР

4. Особливості розвитку рухових
здібностей у видах спорту.

3. Удосконалення спортивної
техніки у видах спорту.

2. Удосконалення різних сторін
підготовленості юних спортсменів.

1. Загальні основи навчання і
тренування юних спортсменів.

6. Особливості спортивної роботи в ДЮСШ.

5. Особливості спортивної роботи в
спортивно-оздоровчому таборі.

4.Організація та зміст роботи шкільної секції
з видів спорту.

3. Організація та проведення змагань з видів
спорту.

2. Змагальна діяльність у видах спорту.

1. Вступ до дисципліни «Основи теорії та
методики спортивного тренування».

6. Структурно-логічна схема дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні поняття та загальна характеристика
системи підготовки спортсменів.

Модульна контрольна робота

Залік

Змістовий модуль 2. Загальні основи навчання і тренування юних
спортсменів.

Екзамен

Модульна контрольна робота

5. Матеріально-технічне забезпечення
навчально-тренувального процесу з
видів спорту.

4. Психолого-педагогічні та медикобіологічні засоби відновлення в
системі підготовки.

3. Управління процесом підготовки
юних спортсменів.

2. Відбір і прогнозування здібностей у
процесі багаторічної підготовки
спортсменів.

1. Контроль в спортивному
тренуванні.

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль 3. Управління процесом багаторічної підготовки юних
спортсменів.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів 6

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
0102 Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини
Напрям підготовки
6.010201 Фізичне
виховання

Змістових модулів – 3
Загальна
кількість годин – 216

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 5,37
самостійної роботи
студента – 6,75

Освітньокваліфікаційний
рівень: бакалавр

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки:
3-4-й
3-4-й
Семестр
6-й
7-й
8-й
6-й
8-й
Лекції
12
12
10
12 год.
8 год.
год.
год.
год.
Практичні, семінарські
24
26
22 год 2 год. 2 год.
год
год.
Лабораторні
0 год.
0 год.
Самостійна робота
56
25
100
27 год.
94 год.
год.
год.
год.
Індивідуальні завдання:
0 год.
Модульні
контрольні роботи
1
1
1
1
1
Вид контролю: залік, екзамен

Примітка:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:1 (108:108)
для заочної форми навчання – 1:8 (22:194)

