
 



 

Пояснювальна записка 
 
Організаційні форми контролю: фахове випробування за спеціальністю 

«Фізична культура і спорт» (основи теорії та методики спортивної підготовки) 
у формі тестування. 

Фахове вступне випробування з основ теорії та методики спортивної 
підготовки – це критерій оцінювання навчальних досягнень вступника, який 
ґрунтується на розв’язанні різнорівневих тестових завдань. 

 
Критерії оцінювання знань вступників 

 
Вступникам пропонуються різні види тестових завдань із використанням 

поступового ускладнення завдань від I до IV рівня.  
За правильне виконання завдань I - IV рівнів вступник має можливість 

максимально отримати 100 балів, а саме: 
 

 

№ завд/рівень I рівень II рівень III рівень IV рівень  
1 2 2 3 5  
2 3 3 5 5  
3 5 5 7 10  
4 5 10 10 20  
Загальна 
кількість балів 

15 20 25 40 100 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 
Тема 1. Загальні основи спортивної підготовки як системи знань  

Передумови виникнення сучасної системи тренування спортсменів.  
Характеристика змісту та основний понятійний апарат загальної теорії 
підготовки спортсменів.  

Тема 2. Мета, завдання, методи, основні принципи спортивної 
підготовки 

 Спортивна підготовка - мета та основні завдання. Види підготовки 
спортсменів. Спортивне тренування, тренованість. Засоби спортивної 
підготовки. Класифікація фізичних вправ. Методи спортивної підготовки. 
Класифікація методів спортивної підготовки Специфічні принципи спортивної 
підготовки. Дидактичні принципи та їх реалізація в системі підготовки 
спортсменів. 

Тема 3. Система спортивних змагань            
Змагання в олімпійському спорті їх місце і роль. Функції спорту вищих 

досягнень. Визначення основних понять: “змагання” та “змагальна діяльність”. 
Класифікація видів спорту за різними авторами. Регламентація та способи 



 

проведення змагань. Змагальна діяльність в окремих видах спорту. Система 
виявлення спортивних результатів та переможців. Фактори, які впливають на 
результати змагань. Положення про змагання. 

Тема 4. Змагальна діяльність у спорті 
Аналіз змагальної діяльності як інструменту управління процесом 

тренувань. Стратегія і тактика змагальної діяльності. Техніка змагальної 
діяльності. Сучасні системи спортивних змагань. Планування змагальної 
діяльності. Управління змагальною діяльністю. Структура змагальної 
діяльності в різних видах спорту. Система виявлення спортивних результатів 
та переможців. 

Тема 5. Техніко-тактична підготовленість спортсменів 
Спортивна техніка і технічна підготовленість спортсменів. Визначення 

понять «спортивна техніка», «технічна підготовка» і технічна підготовленість» 
спортсменів. Структура технічної підготовленості спортсменів, базові та 
додаткові рухи і дії. Критерії ефективності техніки виконання рухової дії. 
Завдання, засоби та методи технічної підготовки. Техніка видатних 
спортсменів на різних етапах розвитку сучасного олімпійського спорту. Етапи 
і стадії становлення технічної підготовки спортсменів. Фізіологічні стадії 
формування рухових навичок і відповідні їм педагогічні стадії. Основи 
методики вдосконалення технічної підготовленості спортсменів високої 
кваліфікації. Спортивна тактика, тактична підготовленість та напрями 
тактичної підготовки. Структура тактичної підготовленості. Тактичні знання, 
тактичні уміння, тактичні навички і тактичне мислення. Визначення змісту та 
основних теоретико-методологічних положень спортивної тактики.  Задачі, 
засоби та методи тактичної підготовки. Основи методики удосконалення 
тактики спортсменів високої кваліфікації. Удосконалення тактичного 
мислення. Критерії оцінки ефективності тактичної підготовленості. 

Тема 6. Фізична підготовка і фізична підготовленість спортсменів 
Визначення понять “швидкісні можливості”, “сила”, “координаційні 

здібності”, “гнучкість”, “витривалість”. Види  рухових якостей. Чинники, що 
впливають на прояв різних рухових якостей спортсменів.  Засоби фізичної 
підготовки. Методика розвитку рухових якостей та вплив компонентів 
навантаження на специфічність адаптаційних реакцій організму спортсменів. 
Особливості фізичної підготовки спортсменів різної кваліфікації та 
підготовленості. Контроль за рівнем прояву рухових якостей. Композиційний 
склад м’язів та його вплив на прояв рухових якостей. 
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