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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування за освітнім рівнем «Магістр» 
зі спеціальності «Фізична культура і спорт» (теорія і методика спортивної 
підготовки в плаванні) передбачає перевірку знань з навчальної дисципліни 
«Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту (плавання)».

Випробування здійснюється у формі тестування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Плавання як вид спорту.
Класифікація і загальна характеристика плавання як виду спорту. Основна 

термінологія, що використовується у плаванні і водних видах спорту. Міжнаро
дні і національні органи управління в плаванні. Актуальні проблеми і тенденції 
подальшого розвитку спортивного плавання в Україні і світу.

Тема 2. Техніка спортивного плавання.
Основи техніки плавання. Фізичні якості води. Гідростатична рівновага 

тіла плавця. Динамічні характеристики рухів плавця. Підвищення рушійної си
ли плавців та зменшення опору води. Техніка спортивних способів плавання. 
Прикладне плавання.

Тема 3. Теоретичні і методичні основи навчання плаванню.
Задачі та етапи навчання. Фактори, які визначають зміст і ефективність 

навчання. Вибір способу плавання у початковому навчанні та комплектування 
навчальних груп. Вікові особливості осіб, які займаються плаванням.

Тема 4. Види підготовки спортсменів-плавців.
Мета, завдання, методи і основні принципи спортивної підготовки плав

ців. Технічна, тактична та психологічна підготовка плавців.
Тема 5. Рухові спроможності плавців та методика їх розвитку.
Засоби і методи розвитку рухових спроможностей. Систематизація вправ 

за переважною спрямованістю енергозабезпечення роботи. Підбір і застосуван
ня вправ для розвитку спроможностей кваліфікованих плавців.

Тема 6. Організація і проведення занять і змагань з плавання.
Організація і проведення занять і змагань з плавання. Правила поведінки 

на воді і вимоги безпеки. Урок як основна форма організації занять з плавання. 
Організація і проведення змагань з плавання.

Тема 7. Управління тренувальним процесом кваліфікованих плавців.
Основи управління підготовкою кваліфікованих плавців. Напрями удо

сконалення системи підготовки плавців. Контроль у тренуванні кваліфікованих 
плавців.

Тема 8. Структура процесу спортивного удосконалення.
Структурні утворення процесу підготовки. Підготовка плавців протягом 

року. Відбір і орієнтація на етапах багаторічної підготовки плавців.
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Тема 9. Професійно-педагогічна діяльність тренера з плавання.
Функціональні обов’язки тренера з плавання (спортивної школи, збірної 

чи клубної команди та інш.). Структура педагогічної та організаційної діяльно
сті тренера з плавання.

Тема 10. Організація і планування роботи з плавання в системі фізич
ного виховання.

Особливості побудови занять і методика навчання плаванню в дошкільних 
закладах, загально-освітніх школах, вищих навчальних закладах. Організація та 
планування роботи з плавання в оздоровчих таборах, діяльність дитячо - 
юнацьких шкіл плавання.

Критерії оцінювання знань вступників

Вступникам пропонується виконати тестове завдання яке складається з 4
х рівнів, кожен з яких включає чотири питання.

Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється в чоти
ри бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання першого 
рівня - 16 балів.

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в п ’ять 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого 
рівня - 20 балів.

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість 
балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього 
рівня - 24 бали.

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в де
сять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання чет
вертого рівня - 40 балів.

Загальна оцінка за тестування складається із суми балів, одержаних за 
правильні відповіді на питання чотирьох рівнів складності.

Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового завдан
ня - 100 балів.

№ завд./рівень І рівень II рівень III рівень IV рівень
1 4 5 6 10
2 4 5 6 10
3 4 5 6 10
4 4 5 6 10
Загальна кіль
кість балів

16 20 24 40 100
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