
Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр 

Назва кафедри Теорії та методики спорту 

Назва дисципліни Сучасні технології в ігрових та складнокоординаційних 

видах спорту 
Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити 120 годин 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

4 курс, 2 півріччя, 8 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна 

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

денна 

Попередні умови теорія і методика спортивної підготовки; підвищення 

педагогічної майстерності в ігрових видах спорту; 

педагогіка; загальна та спортивна фізіологія людини; 

безпека життєдіяльності 

Назви спеціальностей, для 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

017 «Фізична культура та спорт» 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Сучасні технології в ігрових та 

складнокоординаційних видах спорту» передбачає  

оволодіння майбутніми фахівцями системою сучасних 

методичних знань та інноваційних технологій в процесі 

професійної діяльності тренера з обраного виду спорту, 

вміннями інтегрувати знання, які отримані у суміжних 

дисциплінах, методиках, знаходити шляхи реалізації цих 

знань у практичній роботі.  

  Завдання курсу: 

  Теоретичні: 
 1. Формування у майбутніх спеціалістів уяви про зміст 

сучасних педагогічних та інноваційних технологій під час 

підготовки спортсменів в ігрових та складно- 

координаційних видах спорту. 

 2. Ознайомлення студентів з сучасними вимогами щодо 

методики викладання педагогічних та інноваційних 

технологій, які регламентовані положеннями Закону України 

“Про фізичну культуру та спорт”, Державною програмою 

розвитку фізичної культури та спорту в Україні.  

Практичні: 

 Формування вмінь планувати, організовувати і 

впроваджувати експериментальні програми та технології в 

галузі фізичного виховання та спорту. 

2. Здатність оптимізувати навчально-виховний процес на 

основі інтегрованого навчання із застосуванням елементів 

інноваційних методів навчання і виховання;,  

здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні 

тренувальний процес, спортивну, фізкультурно-оздоровчу 

діяльність.  



 

 

ДИСЦИПЛІНА МОЖНА ДОДАТИ!!! 

Організаційні засади розвитку сучасного спорту 
Мета навчальної дисципліни: дати студентам систему знань та основні 
спрямування в галузі спорту високих досягнень, його організаційному, науково-
педагогічному, психологічному, медико-біологічному, соціально-правовому, 
кадровому та матеріально-технічному забезпеченні. 
Завдання дисципліни: 

1. формування у студентів світогляду про закономірності розвитку спорту високих 
досягнень та його організацію; 

2. поглиблення та розширення знань з організаційних та методичних основ 
підготовки спортсменів; 

3. забезпечення знань про адаптаційні можливості людини під впливом 
максимальних тренувальних і змагальних навантажень; 

4. забезпечення знань про правове забезпечення спорту високих досягнень; 
5. вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в практичній 

діяльності підготовки кваліфікованих спортсменів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 сучасний стан та перспективи розвитку спорту вищих досягнень; 
 організаційно-управлінські аспекти спорту вищих досягнень; 
 науково-методичне забезпечення спорту вищих досягнень; 
 медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень; 
 соціально-правові та фінансові засади спорту вищих досягнень; 
 кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
 орієнтуватися у сучасних питаннях розвитку спорту вищих досягнень; 
 використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та 

професійних завдань підготовки кваліфікованих спортсменів. 
 


