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ОТРИМУВАТИ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ВИ 
ЗМОЖЕТЕ НА ПРАКТИЦІ У СПОРТИВНИХ ІГРОВИХ 

ЗАЛАХ НУФВСУ 



Вивчення дисципліни  
«Практикум з тренерської діяльності в 

обраному виді спорту» формує у студентів 
наступні компетенції:  

Загальні компетентності 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

Здатність працювати в команді 

Здатність планувати та управляти часом 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

Здатність бути критичним і самокритичним 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне 
обладнання та інвентар 



Фахові компетентності спеціальності 
Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості 

Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
різних груп населення 

Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової 
активності, раціонального харчування та інших чинників здорового 
способу життя 

Здатність до безперервного професійного розвитку 

Фахові компетентності спеціалізації 
Здатність до розуміння особливостей тренерської діяльності в 
обраному виді спорту 

Здатність застосовувати знання про мету, завдання, принципи, засоби, 
методи та структуру підготовки спортсменів в обраному виді спорту 

Здатність залучати дітей до занять обраним видом спорту, здійснювати 
планування та реалізацію тренувального процесу на першій стадії 
багаторічної підготовки спортсменів в обраному виді спорту 

Здатність організовувати та проводити спортивні заходи з обраного 
виду спорту 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне 

та самокритичне мислення. 

 Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й 

проведення спортивних змагань. 

 Оцінювати задатки та здібності особи в процесі спортивного 

відбору та орієнтації в обраному виді спорту 

 Демонструвати ґрунтовні знання та вміння з визначення змісту та 

планування тренувального процесу спортсменів на окремих 

етапах першої стадії багаторічної підготовки в обраному виді 

спорту 

 Застосовувати знання, вміння та навички для ефективного 

проведення тренувальних занять зі спортсменами з урахуванням 

їх вікових, статевих та індивідуальних особливостей, рівня 

підготовленості та закономірностей становлення спортивної 

майстерності в обраному виді спорту. 

 Організовувати проведення спортивних змагань з обраного виду 

спорту. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


