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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Олімпійський спорт — міжнародний, багатофункціональний
спортивний рух, спрямований на пропаганду загальнолюдських
і гуманістичних цінностей відповідно до концепції олімпізму.

Принциповою особливістю Олімпійського спорту є наявність
змагальної діяльності спортсменів і специфічної (спортивної)
підготовки до неї, а основною метою — досягнення найвищого
спортивного результату в олімпійських видах спорту. Разом з
тим досягаються й інші важливі соціальні цілі — зміцнення здо-
ров’я, фізичне й моральне удосконалювання людей, розвиток
міжнародного співробітництва і взаєморозуміння, поширення
принципів олімпізму на інші аспекти громадського життя,
зміцнення матеріальної бази олімпійського спорту тощо.

Інтенсивна й різнобічна науково-практична діяльність кількох
поколінь фахівців сприяла формуванню складної і цілісної сис-
теми знань у сфері теорії і методики підготовки спортсменів в
олімпійському спорті. Він є прикладом сучасних інтегральних
наук, в основі яких лежить подібність структури внутрішнього
функціонування об’єктів, а не їх належність до традиційної дис-
ципліни.

Міждисциплінарний підхід дає змогу, по-перше, охопити всю
сукупність об’єктів, що належать до розглянутої дисципліни, а
по-друге, подати обсяг знань, накопичених у межах традицій-
них дисциплін, з позиції можливості їх практичної реалізації
при підготовці спортсменів вищої кваліфікації.

Так, при розгляді проблематики теорії олімпійського спорту
необхідно звернути увагу на такі аспекти: феномен спорту і ха-
рактер його теорії; теорія змагальної діяльності і системи спортив-
них змагань в олімпійському спорті; система підготовки спорт-
смена в олімпійському спорті, її зміст, засоби і методи, основні
закономірності побудови тощо, а також на одне з ключових
питань теорії спорту — спортивні змагання як власне змагальна
діяльність спортсмена у сучасних умовах в олімпійському спорті.

Не можна вважати повноцінною підготовку фахівця з фізич-
ного виховання, спорту і туризму, якщо він не опанував основні
положення загальної теорії підготовки спортсменів в Олімпійсько-
му спорті, а також принципи олімпізму.
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При вивченні дисципліни “Олімпійський спорт” передбачені
такі форми організації навчального процесу, як лекційні, семі-
нарські і практичні заняття, виконання контрольних робіт, на-
писання рефератів, а також залік і іспит.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• основні положення, що складають теоретичний матеріал

дисципліни “Олімпійський спорт”;
• основні поняття, що характеризують теорію олімпійсько-

го спорту;
• основні засоби і методи підготовки в олімпійському спорті;
• основні принципи і положення Олімпійської хартії; ос-

новні напрямки діяльності федерацій за видами спорту;
уміти:
• користуватися науково-методичною і спеціальною літерату-

рою, що висвітлює питання дисципліни “Олімпійський спорт”;
• характеризувати процеси спортивної підготовки на різних

етапах багаторічної підготовки в олімпійському спорті;
• складати програми підготовки з урахуванням природних

умов (високих і низьких температур, високогір’я і серед-
ньогір’я), а також при далеких перельотах (десинхроніза-
ція і ресинхронізація циркадних ритмів) за видами спорту;

• складати розминку залежно від етапу підготовки в олім-
пійському спорті;

• планувати й аналізувати заходи контролю у спортивному
тренуванні;

• застосовувати принципи моделювання у спортивній підго-
товці;

• орієнтуватися у правових і соціально-політичних аспек-
тах олімпійського спорту на сучасному етапі.

Дисципліна “Олімпійський спорт” є обов’язковою для вив-
чення студентами, які навчаються за спеціальностями “Фізичне
виховання” і “Фізична реабілітація” освітньо-кваліфікаційного
рівня “бакалавр”.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОЛІМПІЙСЬКИЙ  СПОРТ”

№  
пор. Назва теми 

  1 
  2 
 

  3 
  4 
  5 
 

  6 
  7 
 8 
  9 
 

10 
11 
12 
13 

Феномен спорту 
Основні положення системи підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті 
Методичні основи розминки в олімпійському спорті 
Основи контролю спортивної підготовки в олімпійському спорті 
Поняття десинхронізації і ресинхронізації циркадних ритмів у 
спортсменів в олімпійському спорті 
Допінг і боротьба з його використанням в олімпійському спорті 
Основи моделювання в олімпійському спорті 
П’єр де Кубертен: особистість і значення в історії 
Основні принципи, структура і функціонування олімпійського 
спорту 
Міжнародна олімпійська академія й Олімпійський музей 
Аматорство в олімпійському спорті 
Організація, проведення і програма Олімпійських ігор 
Соціально-політичні і правові аспекти сучасного олімпійського 
спорту 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОЛІМПІЙСЬКИЙ  СПОРТ”

Тема 1. Феномен спорту

Вступні визначення. Про джерела і визначальні риси спорту.
Різноманіття видів спорту. Спортивні результати як атрибут
спорту. Фактори і тенденції їх динаміки. Типи критеріїв спортив-
них результатів. Історичні тенденції динаміки спортивних до-
сягнень. Основні функції і функціональні зв’язки спорту в сис-
темі соціальних явищ. Профілюючі напрямки і розділи в со-
ціальній практиці спорту. Їх особливості і взаємозв’язки.

Література [1–3; 6–10; 13; 17; 33–35]
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Тема 2. Основні положення системи підготовки спортсменів
в олімпійському спорті

Характеристика і формування системи підготовки спортсменів
в олімпійському спорті. Закономірності і принципи підготовки
спортсменів в олімпійському спорті: загальні положення. Спе-
цифічні риси базових закономірностей спортивної підготовки і
похідні від них принципи. Максимізація і поглиблена індивіду-
альна спеціалізація в олімпійському спорті. Сполучення тен-
денцій поступовості і граничності, що визначають і стабілізують
тенденції у процесі спортивної підготовки. Відносна вибірковість
і єдність різних сторін підготовки спортсменів в Олімпійському
спорті.

Література [1–2; 5–10; 13–33; 39–53]

Тема 3. Методичні основи розминки в олімпійському спорті

Особливості передзмагальної розминки. Підготовчі вправи
спортсмена. Вправи як засіб і метод. Градації і основна класи-
фікація вправ як засобів підготовки спортсменів. Фази наванта-
ження і відпочинку у процесі виконання вправи. Методичні
форми вправи у підготовці спортсмена в олімпійському спорті.
Засоби сприяння ефективності вправ й інші засоби підготовки.

Література [1–2; 4–10; 13–33; 35–36; 39–53]

Тема 4. Основи контролю спортивної підготовки в
олімпійському спорті

Мета, об’єкт і види контролю. Вимоги до показників, що
застосовуються у контролі. Контроль фізичної підготовленості.
Контроль технічної підготовленості. Контроль тактичної підго-
товленості. Контроль психологічної підготовленості. Контроль
змагальної діяльності. Контроль тренувальних і змагальних на-
вантажень.

Література [1–2; 4–11; 13–33]
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Тема 5. Поняття десинхронізації і ресинхронізації циркадних
ритмів у спортсменів в олімпійському спорті

Добові зміни стану організму спортсмена. Тренування і зма-
гання в різний час доби. Десинхронізація циркадних ритмів орга-
нізму спортсмена після далеких перельотів. Ресинхронізація цир-
кадних ритмів організму спортсмена після далеких перельотів.

Література [37–42; 44–48]

Тема 6. Допінг і боротьба з його використанням в
олімпійському спорті

Заборонені стимулюючі речовини і їх вплив на організм спорт-
смена. Поява і поширення допінгу у спорті. Основні напрямки
боротьби з використанням допінгу у спорті. Роль МОК у бо-
ротьбі з використанням допінгу у спорті.

Література [37–42; 44–48]

Тема 7. Основи моделювання в олімпійському спорті

Загальні положення і їх значення у спорті. Моделі змагаль-
ної діяльності. Моделі підготовленості. Морфолого-функціо-
нальні моделі. Моделювання змагальної діяльності і підготов-
леності залежно від індивідуальних особливостей спортсмена.
Кількісне прогнозування і моделювання при конкретизації
спортивно-підготовчих цілей.

Література [1; 5–33; 35–36]

Тема 8. П’єр де Кубертен: особистість і значення в історії

Життєвий шлях П’єра де Кубертена. Паризький конгрес і
відродження Олімпійських ігор. Історія першого Міжнародно-
го олімпійського комітету. Діяльність П’єра де Кубертена під
час I і II Олімпійських ігор. Олімпійський конгрес у Гаврі (1897).
III Олімпійські ігри в США і збори МОК у Лондоні. Значення
діяльності П’єра де Кубертена між III і IV Олімпіадами. МОК
у Берліні. Проблема аматорства. 20-та річниця Олімпійських
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ігор (Париж, 1914). Війна й Олімпійський рух (1916 — 1920).
Роль П’єра де Кубертена в період VII і VIII Олімпіад. Значен-
ня в історії. Олімпійські легенди.

Література [1; 3–5; 12–27; 33–39; 42–54]

Тема 9. Основні принципи, структура і функціонування
олімпійського спорту

Основні принципи олімпійського спорту. Сучасна концепція
олімпізму. Олімпійська хартія — основний правовий документ
олімпійського спорту. Загальна структура міжнародної олім-
пійської системи. Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) і
основи його діяльності. Штаб-квартира МОК. Цілі і завдання
МОК. Членство і комплектування МОК. Обов’язки членів МОК.
Основні органи МОК. Олімпійські конгреси. Міжнародні
спортивні федерації (МСФ) і основи їх діяльності. Роль МСФ
в олімпійському русі, закріплена в Олімпійській хартії. Націо-
нальні олімпійські комітети (НОК) і основи їх діяльності.
Олімпійці України.

Література [3; 5–9; 12–17; 29–33; 38–42; 50–54]

Тема 10. Міжнародна олімпійська академія і Олімпійський
музей

Міжнародна олімпійська академія (МОА). Цілі і завдання
МОА. Олімпійський музей. Бібліотека Олімпійського музею.
Навчальний центр Олімпійського музею.

Література [3; 5–9; 12–17; 29–33; 38–42; 50–54]

Тема 11. Аматорство в олімпійському спорті

Поняття спортсмена-аматора, його змінення з плином історії.
Проблема аматорства в сучасному олімпійському спорті. “Відкриті”
Олімпійські ігри і рішення проблеми аматорства і професіоналізму
в олімпійському спорті. Сесія МОК у Лозанні (1986).

Література [3; 5–9; 12–17; 29–33; 38–42; 50–54]
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Тема 12. Організація, проведення і програма Олімпійських ігор

Місце проведення Олімпійських ігор. Підготовка і проведен-
ня Олімпійських ігор. XXV Олімпіада в Барселоні. Оргкомітет
і його структура. Економічна програма ігор. Ігри в Барселоні і
засоби масової інформації. Спортивні арени Барселони. Про-
грама Олімпійських ігор.

Література [3; 5–9; 12–17; 20–27; 29–33; 38–42; 50–54]

Тема 13. Соціально-політичні і правові аспекти сучасного
олімпійського спорту

Основні напрямки діяльності Міжнародного олімпійського
комітету. Єдність олімпійського руху — головне завдання МОК.
Діяльність МОК останнім часом. Боротьба з апартеїдом у спорті.
Боротьба із застосуванням допінгу у спорті. Проблеми органі-
зації і проведення Олімпійських ігор. Демократизація Міжна-
родного олімпійського комітету й олімпійського руху. Комер-
ціалізація олімпійського спорту. Професіоналізація олімпійсь-
кого спорту. Олімпійський і професійний спорт. Олімпійський і
масовий спорт. Олімпійські ігри для інвалідів. Олімпійський
спорт і політика. Участь жінок в олімпійському спорті.

Література [1–3; 5–9; 12–17; 29–33; 38–42; 50–54]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи сту-
дент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки
“3”, то студент виконує варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі
роботи.
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Обсяг контрольної роботи має становити щонайбільше
20 сторінок формату А4. Контрольна робота повинна мати таку
структуру: вступ, основна частина, висновки. Наприкінці робо-
ти необхідно навести список використаної літератури, зазначи-
ти дату виконання і поставити підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки студент допускається до екзамену.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Феномен спорту.
2. Індивідуальна спеціалізація в олімпійському спорті.
3. Вправи: класифікація, ефективність, спрямованість.

Варіант 2
1. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті.
2. Типи критеріїв спортивних результатів.
3. Основні види контролю спортивної підготовки в олім-

пійському спорті.

Варіант 3
1. Розминка у спорті: структура і зміст. Особливості перед-

змагальної розминки.
2. Профілюючі напрямки в соціальній практиці спорту.
3. Навантаження і відпочинок у процесі вправи.

Варіант 4
1. Вибірковість і єдність різних сторін підготовки спортсменів

в олімпійському спорті.
2. Тренування і змагання в різний час доби.
3. Допінг і його вплив на організм спортсменів.
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Варіант 5
1. Контроль різних сторін підготовки спортсменів в олім-

пійському спорті.
2. Основні напрямки і загальні положення моделювання в

олімпійському спорті.
3. Ресинхронізація циркадних ритмів організму спортсменів

після далеких перельотів.

Варіант 6
1. Контроль змагальної діяльності спортсменів в олімпійсь-

кому спорті.
2. Кількісне прогнозування і моделювання при конкрети-

зації спортивно-підготовчих цілей.
3. Роль МОК у боротьбі з використанням допінгу у спорті

(навести приклади).

Варіант 7
1. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсменів

після далеких перельотів.
2. Моделювання змагальної діяльності і підготовленості

спортсменів.
3. Поява і поширення допінгу у спорті.

Варіант 8
1. П’єр де Кубертен, його роль в історії.
2. Цілі і завдання МОА.
3. Аматорство у спорті з позицій історії.

Варіант 9
1. Міжнародна олімпійська академія (МОА).
2. Олімпійські ігри сучасності: становлення і розвиток.
3. “Відкриті” Олімпійські ігри.
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Варіант 10
1. Діяльність П’єра де Кубертена і її значення у спортивно-

му русі.
2. Аматорство в сучасному олімпійському спорті.
3. Проведення Олімпійських ігор.

Варіант 11
1. Олімпійський музей, його бібліотеки.
2. Економічний аспект у проведенні Олімпійських ігор.
3. Основні напрямки діяльності МОК.

Варіант 12
1. Програма Олімпійських ігор.
2. Діяльність МОК останнім часом.
3. Олімпійський спорт і його взаємозв’язок з іншими вида-

ми спортивної діяльності (масовий спорт, професійний
спорт, інвалідний спорт, жіночий спорт; політика, комер-
ція тощо).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Олімпійський спорт: поняття, мета, особливості і значен-
ня.

2. Класифікація олімпійських видів спорту.
3. Спортивні результати як атрибут спорту. Фактори і тен-

денції їх динаміки.
4. Різновиди спортивних змагань у спорті. Класифікаційні

підходи до їх систематизації. Система спортивних зма-
гань в олімпійському спорті.

5. Формування та загальна характеристика системи підго-
товки спортсменів в олімпійському спорті.

6. Мета, завдання та засоби спортивної підготовки.
7. Специфічні принципи і методи спортивної підготовки.
8. Сучасні напрями вдосконалення системи спортивної підго-

товки.
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9. Загальні положення та структура багаторічної підготовки
спортсменів в олімпійському спорті.

10. Особливості підготовки на різних етапах багаторічного
вдосконалення. Сучасні напрями інтенсифікації спортив-
ної підготовки.

11. Загальна характеристика спортивної підготовки в олім-
пійських (чотирирічних) циклах.

12. Основні органи МОК. Олімпійські конгреси.
13. Паризький конгрес (1894) і відродження Олімпійських

ігор сучасності.
14. Діяльність МОК останнім часом.
15. Добір і орієнтація спортсменів у системі багаторічної підго-

товки олімпійського спорту.
16. Олімпійська хартія — основний правовий документ олім-

пійського спорту.
17. Основні аспекти підготовки спортсменів в олімпійському

спорті, фізична, тактична, технічна, психологічна підго-
товленість і їх взаємозв’язок.

18. Демократизація МОК і олімпійського руху.
19. Регламентація і способи проведення змагань в олімпійсь-

кому спорті.
20. Змагання в системі підготовки спортсменів. Умови зма-

гань, що впливають на змагальну діяльність спортсменів.
21. Визначення результату в змаганнях в олімпійському спорті.
22. Стратегія і тактика змагальної діяльності в олімпійсько-

му спорті.
23. Професіоналізація олімпійського спорту.
24. Комерціалізація олімпійського спорту.
25. Основні напрямки удосконалювання системи спортивної

підготовки в олімпійському спорті.
26. Участь жінок в олімпійському спорті.
27. Олімпійський спорт і політика.
28. Олімпійські ігри для інвалідів.
29. Проблеми організації і проведення Олімпійських ігор.
30. Боротьба з апартеїдом у спорті.
31. Сесія МОК у Лозанні (1986).
32. Роль оргкомітету Олімпійських ігор і його структура.
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33. Олімпійські конгреси і їх роль у міжнародному олім-
пійському русі.

34. Мотивації занять спортом і їх формування.
35. Емоційний стрес, стартові стани спортсменів. Визначення

і управління стартовими станами.
36. Загальна структура і спрямованість заняття.
37. Загальна структура міжнародної олімпійської системи.
38. Олімпійці України.
39. Членство і комплектування Міжнародного олімпійського

комітету.
40. Цілі і завдання Міжнародної олімпійської академії (МОА).
41. Роль Міжнародних спортивних федерацій (МСФ) в олім-

пійському русі, закріплена в Олімпійській хартії.
42. 20-та річниця Олімпійських ігор (Париж, 1914).
43. Підготовка в змагальному періоді макроциклу. Підготов-

ка до головних змагань року в олімпійському спорті.
44. Роль в історії спорту П’єра де Кубертена. Олімпійські

легенди.
45. Розминка у спорті. Загальні основи побудови розминки,

її структура і зміст.
46. Основні принципи олімпійського спорту.
47. Первинний добір і орієнтація на першому етапі багаторіч-

ної підготовки в олімпійському спорті.
48. Попередній добір і орієнтація на другому етапі багаторіч-

ної підготовки в олімпійському спорті.
49. Проміжний добір і орієнтація на третьому етапі багато-

річної підготовки в олімпійському спорті.
50. Основний добір і орієнтація на четвертому етапі багато-

річної підготовки в олімпійському спорті.
51. Заключний добір і орієнтація на п’ятому етапі багаторіч-

ної підготовки в олімпійському спорті.
52. Мета, об’єкт і види управління в системі підготовки спорт-

сменів в олімпійському спорті.
53. Мета, об’єкт і види контролю в спортивному тренуванні в

олімпійському спорті.
54. Олімпійський спорт, його особливості і взаємозв’язок із

професійним і масовим спортом.
55. Підготовка і проведення Олімпійських ігор.
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56. Міжнародні спортивні федерації (МСФ) і основи їх діяль-
ності.

57. “Відкриті” Олімпійські ігри і проблема аматорства і про-
фесіоналізму в олімпійському спорті.

58. Моделювання в олімпійському спорті. Загальні положення.
59. Соціально-політичні і правові аспекти сучасного олім-

пійського спорту.
60. Прогнозування в олімпійському спорті. Методи прогно-

зування.
61. Утворення і становлення МОК. Вплив політики на

діяльність МОК у 1896–1924 рр.
62. Національні олімпійські комітети, їх роль і діяльність в

олімпійському спорті.
63. МОК: структура й основні напрямки діяльності.
64. Характеристика засобів відновлення і стимуляції праце-

здатності в олімпійському спорті.
65. Основні напрямки використання засобів управління пра-

цездатністю і відновлювальними процесами в олімпійсь-
кому спорті.

66. Планування засобів відновлення і стимуляції працездат-
ності у процесі підготовки спортсменів в олімпійському
спорті.

67. Середньогір’я, високогір’я і штучна гіпоксія в системі
підготовки спортсменів.

68. Адаптація спортсмена до висотної гіпоксії.
69. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах.
70. Форми гіпоксичного тренування.
71. Оптимальна висота для підготовки в гірських умовах.
72. Тренування в горах і штучне гіпоксичне тренування в си-

стемі річної підготовки спортсменів.
73. Змагання і підготовка в умовах високих і низьких темпе-

ратур.
74. Спортсмени в умовах різних температур навколишнього

середовища.
75. Адаптація спортсмена до умов жари.
76. Адаптація спортсмена до умов холоду.
77. Підготовка і змагання в умовах високих і низьких темпе-

ратур.
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78. Тренування і змагання у різних погодних умовах.
79. Десинхронізація і ресинхронізація циркадних ритмів у

спортсменів.
80. Добові зміни стану організму спортсменів.
81. Тренування і змагання в різний час доби.
82. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсмена

після далеких перельотів.
83. Олімпійська хартія і принципи олімпізму в сучасному олім-

пійському спорті.
84. Причини захворювань і травматизму в спорті. Приклади

з обраного виду спорту.
85. Основні напрямки профілактики травм і захворювань

спортсменів в олімпійському спорті.
86. Заборонені стимулюючі речовини і їх вплив на організм

спортсмена.
87. Допінг у спорті і боротьба з його використанням.

Діяльність МОК у боротьбі з допінгом.
88. П’єр де Кубертен і його діяльність у Міжнародному олім-

пійському комітеті.
89. Основні функції і функціональні зв’язки спорту в системі

соціальних явищ.
90. Єдиний спортивний календар й індивідуальна система зма-

гань.
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