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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 

забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкуретоспроможних 

фахівців, інтегрованих до світового науково-інформаційного простору, 

здатних до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі фізичної культури і спорту, здійснення науково-педагогічної 

діяльності, зокрема в олімпійському та професійному спорті, 

неолімпійському та адаптивному спорті. Обсяг дисципліни – 4 кредити 

ЄКТС. Основні теми: уявлення про науково-методичний супровід спортивної 

діяльності; організація та проведення науково-методичного супроводу 

спортивної діяльності; особливості управління підготовкою спортсменів під 

час тренувальної та змагальної діяльності; відбір спортсменів на змагання: 

основні характеристики та методи відбору; методи дослідження у спорті; 

науково-методичний супровід підготовки спортсменів при різних 

функціональних станах організму, та в залежності від індивідуально-

типологічних властивостей спортсмена; розробка та застосування 

інтегральних алгоритмів оцінки різних сторін підготовленості спортсмена; 

моніторинг функціонального стану спортсмена в умовах тренувальної  та 

змагальної діяльності; аналіз та практичне застосування отриманих даних в 

тренувальній та змагальній діяльності для підвищення спортивних 

результатів. 

 

Abstract of the discipline The discipline is aimed at providing training of 

highly qualified, competitive specialists who integrated into the world scientific 

and information space and capable of producing new ideas, solving complex prob-

lems in the field of physical culture and sports, carrying out scientific and peda-

gogical activities, in particular in the Olympic, professional and non-professional 

sports and adaptive sports. The volume of discipline is 4 ECTS credits. The main 

topics: understanding of the scientific and methodological support of sport activity; 

organization and conduct of scientific and methodological support of sport activity; 

features of managing the preparation of athletes during training and competitive 

activities; selection of athletes for the competition: the main characteristics and 

selection methods; research methods in sports; scientific and methodological sup-

port for the training of athletes in various functional states of organism, and de-

pending on the individual typological properties of the athlete; development and 

application of integrated algorithms for assessing various aspects of an athlete’s 

preparedness; monitoring the functional state of the athlete in the conditions of 

training and competitive activity; analysis and practical application of the obtained 

data in training and competitive activities to improve sports results.  

 

Мета навчальної дисципліни – забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців навиків до проведення власного наукового 

дослідження в предметній області, здатності ефективно розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового 

характеру у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в олімпійському та 



4 

 

професійному спорті, реалізація диференційованого підходу з урахуванням 

індивідуальних особливостей спортсменів, їх здібностей  у спортивній 

діяльності, а також  застосування знань в практиці науково-методичного 

супроводу підготовки спортивних команд в роботі зі спортсменами  різної 

статі, віку, здібностей, спеціалізації та кваліфікації. 

 

Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-наукової програми «доктор філософії з 

фізичної культура і спорту» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

Шифр Компетентності  

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність до аналізу та оцінки сучасних наукових 

досягнень, абстрактного мислення, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і практичних завдань. 

ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, застосовування сучасних методів наукового 

дослідження, моделювання, інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК4 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК6 Готовність використовувати сучасні методи і технології 

наукової комунікації державною та іноземною мовами. 

ЗК7 Володіння навичками міжособистісної взаємодії, 

готовність брати участь у роботі українських і 

міжнародних дослідницьких колективів для вирішення 

наукових і науково-освітніх завдань. 

Фахові компетентності  

ФК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання в області 

теорії і методики спорту, спортивного тренування,  

фізичного виховання та оздоровчо-рекраційної рухової 

активності різних груп населення і можуть бути 

опублікованими у провідних наукових виданнях з 

фізичної культури і спорту та суміжних галузей. 

ФК6 Здатність до виконання завдань щодо розвитку й оцінки 

власної освітньо-наукової діяльності, визначення рівня 

сформованості професійної компетентності. 

ФК7 Здатність застосовувати знання фундаментальних основ 

сучасних досліджень, проблем і тенденцій розвитку 

спорту, фізичного виховання та оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності різних верств населення у 

комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають у 
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сфері фізичної культури і спорту в Україні та інших 

країнах світу. 

ФК8 Здатність науково обґрунтовувати  підходи до 

модернізації системи фізичної культури і спорту у вимірах 

глобалізації, європейської інтеграції та національної 

самоідентифікації; організовувати та забезпечувати 

управлінську діяльність з урахуванням процесів 

реформування сфери фізичної культури і спорту. 

ФК9 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні проекти в  сфері фізичної 

культури і спорту та дотичні до неї міждисциплінарні 

проекти, здійснювати патентно-ліцензійний пошук, 

готувати аплікації з метою отримання грантів на розробку 

наукових досліджень, лідерство під час їх реалізації. 

 

 Обсяг навчальної дисципліни – 4 кредити ЄКТС, які 

розподіляються у годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 20 0 10 10 80 120 

Заочна 6 0 6 0 108 120 

 

Програма навчальної дисципліни. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Ус

ьо

го  

у тому числі Ус

ьо

го  

у тому числі 

ле
к 

пр 
 

с.р
. 

л п с.р
. 

Тема 1. Уявлення про науково-

методичний супровід підготовки 

спортсменів. Організація та проведення 

науково-методичного супроводу 

спортсменів. 

18 2 2 12 18  2 18 

Тема 2. Особливості управління 

підготовкою спортсменів під час 

тренувальної та змагальної діяльності. 

Відбір спортсменів на змагання: основні 

характеристики та методи відбору. 

Методи дослідження у спорті. 

22 4 4 14 22 2  18 

Тема 3. Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів при різних 

функціональних станах, та в залежності 

20 4 4 14 20  2 12 
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від індивідуально-типологічних 

властивостей спортсмена. 

Тема 4. Розробка та застосування 

інтегральних алгоритмів оцінки різних 

сторін підготовленості спортсмена. 

18 4 4 14 20 2  12 

Тема 5. Моніторинг функціонального 

стану спортсмена в умовах тренувальної  

та змагальної діяльності. Аналіз та 

практичне застосування отриманих даних 

в тренувальній та змагальній діяльності 

для підвищення спортивних результатів. 

22 4 4 14 22  2 18 

Тема 6. Корекція тренувального процесу 

за результатами науково-методичного 

супроводу спортсменів високої 

кваліфікації.  

20 2 2 12 18 2  12 

Усього годин 120 20 20 80 120 6 6 108 
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 Зміст навчальної дисципліни за темами  

Тема 1. Уявлення про науково-методичний супровід підготовки 

спортсменів. Організація та проведення науково-методичного супроводу 

спортсменів. Мета, зміст, об’єкт, предмет та основні поняття дисципліни 

«Науково-методичний супровід підготовки спортсменів». Характеристика 

системи спортивної підготовки. Види інтегральної підготовки: фізична 

(загальна і спеціальна), технічна, тактична, психофізіологічна, психічна. 

Види, методи і засоби біологічного контролю в спорті: оперативний, 

поточний, етапний під час тренувальної діяльності. 

Тема 2. Особливості управління підготовкою спортсменів під час 

тренувальної та змагальної діяльності. Відбір спортсменів на змагання: 

основні характеристики та методи відбору. Методи дослідження у спорті. 

Характеристика спортивних змагань: підготовчі, контрольні, провідні 

(модельні), відбірні, головні; та попередні, основні і головні. Закономірності 

та принципи спортивного тренування. Дидактичні принципи.  

Система відбору та орієнтування в спорті та показники спортивної 

обдарованості. Етапи відбору. Основні біологічні характеристики змагальної 

діяльності, від яких залежить спортивний результат. Методи відбору 

спортсменів на змагання. 

Тема 3. Науково-методичний супровід підготовки спортсменів при 

різних функціональних станах, та в залежності від індивідуально-

типологічних властивостей спортсмена. Функціональний стан, основні 

поняття, види. Поняття про функціональну систему за П.К. Анохіним. Блоки 

та елементи функціональної системи. Адаптація як морфо-функціональна 

основа прояву тренувальних ефектів. Методи дослідження різних 

фізіологічних систем при різних функціональних станах: біомеханічні, 

фізіологічні, біохімічні, психофізіологічні та інші. Аналіз та інтерпретація 

отриманих результатів при різних функціональних станах у спорті. 

Основні індивідувально-типологічні властивості спортсмена. 

Особливості прояву індивідувально-типологічних властивостей спортсмена у 

різних видах спорту. Методики оцінки індивідувально-типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності спортсмена та їх роль у досягненні 

високих спортивних результатів. 

Тема 4.  Розробка та застосування інтегральних алгоритмів оцінки 

різних сторін підготовленості спортсмена. Інтегральні алгоритми оцінки 

підготовленості спортсмена з урахуванням біомеханіки рухових дій, 

психомоторики, фізіологічних особливостей, психофізіологічних 

характеристик та інших сторін функціонального стану. Основні механізми  
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розробки та застосування інтегральних алгоритмів оцінки різних сторін 

підготовленості спортсмена. Застосування методів математичної статистики 

під час оцінки різних сторін підготовленості спортсмена. Методи 

моделювання. 

Тема 5.  Моніторинг функціонального стану спортсмена в умовах 

тренувальної  та змагальної діяльності. Аналіз та практичне 

застосування отриманих даних в тренувальній та змагальній діяльності 

для підвищення спортивних результатів. Оцінка функцій головних та 

обслуговуючих органів та систем при забезпеченні рухового навику. Методи 

оцінки стану вегетативної регуляції ритму серця. Методи біохімічних 

досліджень капілярної крові. Методи дослідження дихальної, м’язової, 

нервової, видільної, ендокринної та інших систем. Визначення морфо-

функціональних змін. Генетично-детерміновані особливості спортсмена, їх 

визначення та роль у спорті. 

Тема 6. Корекція тренувального процесу за результатами науково-

методичного супроводу спортсменів високої кваліфікації. Розробка 

річних та індивідуальних планів підготовки збірних команд за видами 

спорту. Урахування індивідуальних властивостей та результатів наукових 

досліджень функціональних станів спортсменів для внесення корекцій у 

тренувальний процес. Спрямованість тренувального процесу у зв’язку із 

результатами науково-методичного супроводу спортсменів. 

 

Тематика практичних занять 

Номер і назва теми 

дисципліни: 

Номер і назва теми 

практичних/семінарських занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1.  Уявлення про 

науково-методичний 

супровід підготовки 

спортсменів. Організація та 

проведення науково-

методичного супроводу 

спортсменів. 

Практичне заняття 1. Основні 

уявлення про науково-

методичний супровід підготовки 

спортсменів. 

2  

Тема 2. Особливості 

управління підготовкою 

спортсменів під час 

тренувальної та змагальної 

діяльності. Відбір 

спортсменів на змагання: 

основні характеристики та 

методи відбору. Методи 

дослідження у спорті. 

Практичне заняття 2. 

Організація та проведення 

досліджень науково-методичного 

супроводу спортсменів. 

 

2 2 

Семінарське заняття 2. 

Управління рухами спортсмена. 

Психомоторика. 

2  
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Тема 3. Науково-

методичний супровід 

підготовки спортсменів при 

різних функціональних 

станах, та в залежності від 

індивідуально-типологічних 

властивостей спортсмена. 

Практичне заняття 3. Основні 

індивідувально-типологічні 

властивості вищої нервової 

діяльності спортсмена та їх прояв 

в різних видах спорту. 

2  

Семінарське заняття  3. 

Функціональний стан, основні 

поняття, види. 

2  

Тема 4.  Розробка та 

застосування інтегральних 

алгоритмів оцінки різних 

сторін підготовленості 

спортсмена. 

Практичне заняття 4. Основні 

механізми  розробки та 

застосування інтегральних 

алгоритмів оцінки різних сторін 

підготовленості спортсмена. 

2 2 

Семінарське заняття  4. 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів в умовах 

тренувальної та змагальної 

діяльності. 

2  

Тема 5.  Моніторинг 

функціонального стану 

спортсмена в умовах 

тренувальної  та змагальної 

діяльності. Аналіз та 

практичне застосування 

отриманих даних в 

тренувальній та змагальній 

діяльності для підвищення 

спортивних результатів. 

Практичне заняття 5. 

Моніторинг функціонального 

стану спортсмена в умовах 

тренувальної  та змагальної 

діяльності – аналіз та практичне 

застосування. 

2 2 

Семінарське заняття 5. 

Психофізіологічний стан – 

основні поняття. 

2  

Тема 6.  Корекція 

тренувального процесу за 

результатами науково-

методичного супроводу 

спортсменів високої 

кваліфікації. 

Практичне заняття 6. 

Урахування індивідуальних 

властивостей та результатів 

наукових досліджень 

функціональних станів 

спортсменів для внесення 

корекцій у тренувальний процес. 

2  

 Всього годин: 20 6 

 

Завдання для самостійної роботи студентів  

Номер і назва теми 

дисципліни: 

Номер і назва теми 

практичних/семінарських занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1.  Уявлення про 

науково-методичний 

супровід підготовки 

спортсменів. Організація та 

проведення науково-

методичного супроводу 

спортсменів. 

Практичне заняття 1. Основні 

уявлення про науково-

методичний супровід підготовки 

спортсменів. 

6 8 

Семінарське заняття 1. 

Характеристика спортивних 

змагань. Закономірності та 

принципи спортивного 

6 8 



10 

 
тренування. 

Тема 2. Особливості 

управління підготовкою 

спортсменів під час 

тренувальної та змагальної 

діяльності. Відбір 

спортсменів на змагання: 

основні характеристики та 

методи відбору. Методи 

дослідження у спорті. 

Практичне заняття 2. 

Організація та проведення 

досліджень науково-методичного 

супроводу спортсменів. 

 

8 

 
10 

Семінарське заняття 2. 

Управління рухами спортсмена. 

Психомоторика. 

6 8 

Тема 3. Науково-

методичний супровід 

підготовки спортсменів при 

різних функціональних 

станах, та в залежності від 

індивідуально-типологічних 

властивостей спортсмена. 

Практичне заняття 3. Основні 

індивідувально-типологічні 

властивості вищої нервової 

діяльності спортсмена та їх прояв 

в різних видах спорту. 

8 10 

Семінарське заняття  3. 

Функціональний стан, основні 

поняття, види. 

6 10 

Тема 4.  Розробка та 

застосування інтегральних 

алгоритмів оцінки різних 

сторін підготовленості 

спортсмена. 

Практичне заняття 4. Основні 

механізми  розробки та 

застосування інтегральних 

алгоритмів оцінки різних сторін 

підготовленості спортсмена. 

8 10 

Семінарське заняття  4. 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів в умовах 

тренувальної та змагальної 

діяльності. 

6 10 

Тема 5.  Моніторинг 

функціонального стану 

спортсмена в умовах 

тренувальної  та змагальної 

діяльності. Аналіз та 

практичне застосування 

отриманих даних в 

тренувальній та змагальній 

діяльності для підвищення 

спортивних результатів. 

Практичне заняття 5. 

Моніторинг функціонального 

стану спортсмена в умовах 

тренувальної  та змагальної 

діяльності – аналіз та практичне 

застосування. 

8 10 

Семінарське заняття 5. 

Психофізіологічний стан – 

основні поняття. 

6 10 

Тема 6.  Корекція 

тренувального процесу за 

результатами науково-

методичного супроводу 

спортсменів високої 

кваліфікації. 

Практичне заняття 6. 

Урахування індивідуальних 

властивостей та результатів 

наукових досліджень 

функціональних станів 

спортсменів для внесення 

корекцій у тренувальний процес. 

12 16 

 Всього годин: 80 108 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: систематизація знань 

про загальні та індивідуальні аспекти роботи функціонального стану, 
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особливості їх прояву під час тренувальної та змагальної діяльності; 

формування системи уявлень про особливості здійснення науково-

методичного супроводу підготовки спортсменів, що у синтезі складають 

професійну майстерність тренера завдяки: 

знанням: основних аспектів проведення науково-методичного 

супроводу підготовки спортсменів в умовах тренувальної та змагальної 

діяльності; сучасних методів дослідження функціонального стану спортсмена 

і визначення техніко-тактичних навиків, які використовуються для 

вирішення професійних задач, пов’язаних з спортом, фізичним вихованням і 

здоров’ям людини; основних регуляторних механізмів і систем, що 

забезпечують  реалізацію спортивного потенціалу, та основні методи їх 

діагностики у спорті. 

вмінням: оперувати різними методами дослідження для вирішення 

поставлених задач; визначити загальний функціональний стан спортсмена і 

техніко-тактичні навики у відповідності до специфіки спортивної діяльності; 

аналізувати отримані результати та застосовувати їх на практиці для 

визначення та прогнозувати змін що відбудуться в організмі спортсмена,  у 

відповідності до виконання фізичних навантажень; коректувати 

тренувальний процес з урахуванням отриманих результатів для отримання 

високих спортивних результатів. 

 

Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час 

вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми  

«доктор філософії з фізичної культура і спорту» для третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

 

Шифр  Програмні результати навчання  

ПРН1 Демонструвати знання та розуміння поглибленого рівня у 

вирішенні наукових проблем у сфері фізичної культури і 

спорту шляхом застосування комплексу сучасних методик 

та  методів досліджень. Обсяг знань повинен бути 

достатнім для проведення самостійних наукових 

досліджень на рівні останніх світових досягнень 

ПРН3 Здатність здійснювати пошукову (евристичну) діяльність, 

організацію і проведення наукових досліджень проблем 

сфери фізичної культури і спорту. 

ПРН4 Демонструвати здатність до аналізу, співставлення, 

порівняння перспективних напрямів розвитку системи 

спорту, теорії і методики фізичного виховання, 
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розв’язання актуальних завдань сфери фізичної культури і 

спорту у контексті сьогодення.  

ПРН5 Використовувати сучасні дані, накопичені в результаті 

наукових досліджень як безпосередньо в сфері спорту, 

системі підготовки спортсменів, фізичного виховання та 

оздоровчо-рекраційної рухової активності різних верств 

населення, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, 

психології, педагогіці, теорії управління. 

ПРН13 Демонструвати здатність до систематизації та уточнення 

знань в напрямі спорту, теорії та методики підготовки 

спортсменів, методологічного уточнення різних положень 

теорії спорту; на основі системного та аналітичного 

підходів демонструвати здатність до організації та 

впровадження фізкультурно-оздоровчих стратегій та 

програм на сучасному рівні. 

 

 

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та заліку.  

Протягом семестру аспірант може отримати максимальну кількість 

балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на практичних  

заняттях та під час консультацій науково-педагогічних працівників з тем, на 

які не передбачено аудиторних годин. Робочою програмою навчальної 

дисципліни для аспірантів заочної форми навчання, або в установленому 

порядку з тем, заняття з яких було пропущене здобувачем вищої освіти. 

Використовуються такі форми поточного контролю та розподіл балів, які 

може отримати аспірант за тему: 

 
Номер і назва теми 

практичних/семінарських занять Засоби оцінювання 

Кількіст

ь балів 

за тему 

Практичне заняття 1. Основні уявлення 

про науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 

10 

Семінарське заняття 1. Характеристика 

спортивних змагань. Закономірності та 

принципи спортивного тренування. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Практичне заняття 2. Організація та 

проведення досліджень науково-

методичного супроводу спортсменів. 

 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Семінарське заняття 2. Управління 

рухами спортсмена. Психомоторика. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 
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Практичне заняття 3. Основні 

індивідувально-типологічні властивості 

вищої нервової діяльності спортсмена та їх 

прояв в різних видах спорту. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Семінарське заняття  3. Функціональний 

стан, основні поняття, види. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Практичне заняття 4. Основні механізми  

розробки та застосування інтегральних 

алгоритмів оцінки різних сторін 

підготовленості спортсмена. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Семінарське заняття  4. Науково-

методичний супровід підготовки 

спортсменів в умовах тренувальної та 

змагальної діяльності. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Практичне заняття 5. Моніторинг 

функціонального стану спортсмена в 

умовах тренувальної  та змагальної 

діяльності – аналіз та практичне 

застосування. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Практичне заняття 6. Корекція 

тренувального процесу за результатами 

науково-методичного супроводу 

спортсменів високої кваліфікації. 

Конспект пропущеного 

заняття, усна відповідь. 
10 

Усього балів  100 

  

 Лектор під час завершення лекції з теми дисципліни знайомить 

здобувачів вищої освіти з відповідними завданнями для самостійної роботи 

та темами практичних занять.  

 Перед початком практичного заняття науково-педагогічний працівник 

ознайомлює здобувачів вищої освіти із формами поточного контролю, які 

будуть застосовуватись, і кількістю балів, які вони можуть отримати. Під час 

завершення кожного заняття кожному присутньому здобувачу вищої освіти 

оголошується кількість отриманих ним балів. 

 Здобувач вищої освіти, який протягом семестру отримав менше 34 

балів, до заліку/екзамену не допускається, і може в установленому порядку 

пройти повторне вивчення цієї дисципліни. 

 Заліки/екзамени проводяться у порядку, визначеному у Положенні про 

організацію освітнього процесу в університеті.   
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методов при анализе медико-биологических данных. / М.Ю. Антомонов // 
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9. Гамалій В.В. Теоретико-методические основы моделирования техники 

двигательных действий в спорте: монографія. – К.: Поліграфсервіс, 2013. – 
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