
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4 «Тренувальні центри в
системі спортивної підготовки»

Рівень BO Магістр

Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми

017 Фізична культура і спорт / Фізична 
культура і спорт

Форма навчання денна / заочна

Курс, семестр, протяжність Денна / Заочна:
1 курс, 2 семестр, один семестр

Семестровий контроль залік

Обсяг годин (всього: з них 
лекції/практичні)

Денна: 4 кредити, 120 годин (10 лекцій, 30 
практичних)
Заочна: 4 кредитів, 120 годин (4 лекції, 6 
практичних)

Мова викладання  українська

Кафедра, яка забезпечує викладання  теорії спорту та фізичної культури

Автор дисципліни Бичук О.І.

Короткий опис

Вимоги до початку вивчення      Професійний  спорт  в  Україні  протягом
періоду  свого  існування  неодноразово
переносив  як  підйоми,  так  і  різкі  кризи.
Сьогодні,  завдяки  входженню  держави  у
світове і європейське співтовариства, ми знову
бачимо  підвищення  уваги  до  професійного
спорту.  З  розвитком  та  посиленням
конкуренції, зацікавлені в загальнокомандному
успіху  своїх  збірних  команд,  прагнуть
сформувати  та  використовувати  тренувальні
центри  для  системи  олімпійської  підготовки,
що  забезпечують  сприятливі  умови  для
розвитку конкурентоспроможних спортсменів. 

Що буде вивчатися      Дисципліна включає лекції  та  практичні
заняття.  Студенти  отримають  знання  щодо
існуючих  національних тренувальних  центрів
для  підготовки  професійних  спортсменів,  їх
специфіку  та  структуру.  Ознайомляться  з
існуючими міжнардними
центрами спортивної  підготовки, які  мають
новітні  технології  та   сприятливі  умови для
проведення  тренувального  процесу,



відпочинку  спортсменів,  заходів  щодо
медичного  та  науково-методичного
забезпечення.

Чому це цікаво/треба вивчати      На сучасному етапі олімпійського спорту
значно  зросли  вимоги  до  організації
централізованої  підготовки  спортсменів  як
тривалого  безперервного  строго  керованого
процесу.  Студентам  буде  цікаво  дізнатись
різницю між національними та міжнародними
тренувальними центрами провідних країн, які
значно розширили  перелік  послуг,  що
надаються,  в  яких  підвищилася  увага  до
інформаційної,  освітньої і  матеріальної
підтримки  спортсменів  у  вирішенні як
спортивних, так і соціальних проблем.

Чому можна навчитися (результати 
навчання)

      Спортивні  тренувальні  центри
розглядаються  як  основна  організаційна
структура  системи  забезпечення  підготовки
спортсменів  вищої  кваліфікації.  Значна  увага
приділяється оптимізації мережі тренувальних
центрів  в  національних  спортивних
інфраструктурах  з  метою  формування
сприятливого  середовища  для  підготовки
спортсменів з урахуванням наявних в країнах
ресурсів  (фінансових,  матеріально-технічних,
кадрових тощо).        Більшість тренувальних
центрів  призначені  для  занять  декількома
видами спорту,  що дозволяє  залучати  більше
команд  і  спортсменів  до  кооперативного  та
колективного  користування  концентрованим
потенціалом  організацій,  що  беруть  участь  у
забезпеченні спортивної підготовки.

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності)

     У  розвитку  сучасних  спортивних
тренувальних  центрів  простежується
комплексний  підхід:  обслуговування  всіх
учасників  централізованої  підготовки  з
кооперацією  організацій,  здатних  надавати
тренувальні,  сервісні,  медичні,  наукові,
навчальні,  інформаційні,  матеріально-технічні
або  адміністративно-господарські  послуги  в
необхідній  кількості  і  належної  якості.  Тому,
кожен студент може знайти для себе цікавий
напрямок для подальших наукових досліджень
в області спорту.



Інформаційне забезпечення Силабус, презентаційні матеріали

Web-посилання на (опис дисципліни)
силабус навчальної дисципліни на 
веб-сайті факультету (інституту)

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/
fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya


Дисципліна  Вибіркова дисципліна 4 «Сучасні тренди 
розвитку спорту»

Рівень BO Магістр

Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми

017 Фізична культура і спорт / Фізична 
культура і спорт

Форма навчання денна / заочна

Курс, семестр, протяжність Денна / Заочна:
1 курс, 2 семестр, один семестр

Семестровий контроль залік

Обсяг годин (всього: з них 
лекції/практичні)

Денна: 4 кредити, 120 годин (10 лекцій, 30 
практичних)
Заочна: 4 кредитів, 120 годин (4 лекції, 6 
практичних)

Мова викладання  українська

Кафедра, яка забезпечує викладання  теорії спорту та фізичної культури

Автор дисципліни Мудрик Ж.С.

Короткий опис

Вимоги до початку вивчення Наявність достатнього обсягу знань з історії 
фізичної культури та олімпійського спорту, 
теорії спорту

Що буде вивчатися Розвиток і перспективи розвитку нових 
нетрадиційних видів спорту, організація та 
проведення  змагань та спортивних подій для 
популяризації різних видів спорту та 
залучення до занять якомога більшої кількості 
людей різних вікових груп населення, 
контроль їх фізичного стану та безпека під час 
занять спортом.

Чому це цікаво/треба вивчати Тренди визначають перспективні напрями 
розвитку у кожній галузі. Щоб бути 
конкурентоспроможним фахівцем у галузі 
потрібно знати розвиток і перспективи розвиту
різноманітних нових  нетрадиційних видів 
спорту та спортивних подій

Чому можна навчитися (результати 
навчання)

Сучасні тенденції  розвитку спорту, 
організаційні особливості проведення різних, 
нетрадиційних, комплексних змагань, напрями
подальшого вдосконалення останніх. 
Організаційні складові які включають:  



організаційно-управлінський, нормативно-
правовий, економічний, кадровий, 
матеріально-технічний, інформаційний, 
медичний супровід спортивних подій.

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності)

Успішність проведення спортивних подій 
залежить від розуміння організаторами 
сучасних тенденцій розвитку спорту, 
врахування позитивного досвіду організації 
подібних заходів, грамотного планування та 
реалізації наміченого проекту. 
Бути в тренді значить дотримуватися модних 
тенденцій, як –і вказують на потенційні 
можливиості розвитку. Наслідувати їх чи йти 
власним шляхом – вибір за Вами!

Інформаційне забезпечення Силабус, презентаційні матеріали

Web-посилання на (опис дисципліни)
силабус навчальної дисципліни на 
веб-сайті факультету (інституту)

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/
fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-fizichnoi-kulturi-sportu-ta-zdorovya

