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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комп’ютерні технології як складова інформаційних технологій
формують принципово відмінний стиль роботи, який є більш пси-
хологічно прийнятним, комфортним, мобілізуючим творчі мож-
ливості та інтелектуальний потенціал людини. Забезпечення освіт-
нього процесу комп’ютерними програмами сприяє розвитку тео-
ретичної та практичної думки щодо їх ефективного використання
в педагогічній діяльності. У цьому зв’язку вони становлять нау-
ковий інтерес щодо питання розвитку теорії та практики викори-
стання комп’ютерних технологій в освітньому процесі.

Однією з основних проблем сучасного спорту є реалізація
загальнотеоретичних підходів і принципів системи спортивного
тренування безпосередньо в управлінні тренувальним процесом.

Мета курсу “Програмування спортивного тренування” —
навчити студентів обробляти й аналізувати інформацію, що над-
ходить від спортсмена або фізкультурника, що дає змогу визна-
чити основні напрями роботи, якісно скласти плани і програми
підготовки. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогля-
ду спеціалістів, підвищує теоретичний рівень, формує практичні
навички метрологічного контролю у спорті та фізичному вихо-
ванні, стимулює самопізнання.

Основними формами вивчення курсу “Програмування
спортивного тренування” є лекційні, семінарські та практичні
заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт,
а також залік.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні знати:
• основи програмного забезпечення спортивних тренувань;
• поняття циклів тренувань, програм щодо підготовки спорт-

сменів;
• теоретичні основи програмування тренувань.
А також уміти:
• складати алгоритми дій спортивного процесу;
• використовувати розроблені програми з обліку тренувань

і коригувати їх;
• здійснювати пошук теоретичної інформації та програмно-

го забезпечення, використовуючи літературні джерела та
Internet.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРОГРАМУВАННЯ СПОРТИВНОГО  ТРЕНУВАННЯ”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

Програмування занять у фізичному вихованні 
Комп’ютерні технології у спорті та оздоровчій діяльності 
“Програмування” або “побудова”? 
Моніторингові системи діагностики спортивної придатності дітей 
Програмування фізичної підготовки у видах спорту групи 
єдиноборств 
Програмування фізичної підготовки в ігрових видах спорту 
Програмування фізичної підготовки в циклічних видах спорту 
Програмування змагальної діяльності 
Програмне забезпечення реабілітаційного процесу під час 
тренувальної діяльності спортсменів 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРОГРАМУВАННЯ СПОРТИВНОГО  ТРЕНУВАННЯ”

Тема 1. Програмування занять у фізичному вихованні

Програмування. Визначення раціональних засобів і методів.
Визначення раціонального рухового режиму. Режим чергуван-
ня навантаження та відпочинку на заняттях.

Література [1–3; 15–21; 35–37]

Тема 2. Комп’ютерні технології у спорті та оздоровчій
діяльності

Сучасні інформаційні технології. Концепція створення ком-
п’ютерних програм. Концепція використання комп’ютерних про-
грам в освітньому процесі. Комплекс “Гнучкість”. Комплекс
“Атлет” та “Атлетична підготовка”. Комплекс “Грація”. Комп-
лекс “Fitness”.

Література [2–9; 8–11; 24–29]
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Тема 3. “Програмування” або “побудова”?

Теорія спортивних тренувань. Побудова тренувального про-
цесу. Уніфіковані навантаження. Потужність м’язової діяльності.

Література [16–21; 26–33; 37–40]

Тема 4. Моніторингові системи діагностики спортивної
придатності дітей

Етапи організації моніторингової системи. Спортивна при-
датність. Діагностика дітей різного віку. Розвиток спортивного
життя дитини на початку тренувань. Відбір дітей у рекомендо-
ваний вид спорту.

Література [1–5; 30–40]

Тема 5. Програмування фізичної підготовки у видах спорту
групи єдиноборств

Навчальні системи. Мультимедійні системи. Комп’ютерне
навчання. Програма “СИМС ВЕ”. Індивідуально-типові особ-
ливості єдиноборців.

Література [10–15; 21–25; 29–37]

Тема 6. Програмування фізичної підготовки в ігрових видах
спорту

Управління тренуваннями. Типи реакцій в ігрових видах
спорту. Структура фізичних вправ. Програмування тренувань у
футболі. Програмування тренувань у волейболі. Програмуван-
ня тренувань у баскетболі. Програмування тренувань у ганд-
болі. Програмування тренувань у хокеї.

Література [1–4; 17–29]
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Тема 7. Програмування фізичної підготовки в циклічних
видах спорту

Методика й організація роботи. Види контролю за спортив-
ною досконалістю. Програмування тренувань у плаванні. Про-
грамування тренувань у легкій атлетиці. Програмування трену-
вань у греблі.

Література [23–27; 33–40]

Тема 8. Програмування змагальної діяльності

Види змагань. Облік результатів. Різноманітність програм-
ного забезпечення у підрахунку результатів. Різновиди викори-
стання програм залежно від рангу змагань.

Література [4–12; 15; 18–23; 33–38]

Тема 9. Програмне забезпечення реабілітаційного процесу
під час тренувальної діяльності спортсменів

Види реабілітації. Лікарський контроль під час тренувань.
Залежність вибору реабілітаційних заходів від етапу підготов-
ки. Залежність вибору реабілітаційних заходів від виду спорту.

Література [5–10; 12; 25; 29–38]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Перше програмне забезпечення в навчальному процесі.
2. Поняття алгоритму.
3. Поняття програмування.
4. Поняття побудови.
5. Властивості алгоритму у фізичному вихованні та спорті.
6. Приклад алгоритму тренування з відомого виду спорту.
7. Поняття спортивного тренування.
8. Поняття планування спортивних тренувань.
9. Методи спортивних тренувань.

10. Методики спортивних тренувань.
11. Засоби спортивних тренувань.
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12. Раціональний руховий режим.
13. Потужність м’язової діяльності.
14. Поняття навантаження у спортивній діяльності.
15. Уніфіковані навантаження.
16. Відпочинок.
17. Чергування навантаження та відпочинку у спортивній

діяльності.
18. Концепція створювання комп’ютерних програм.
19. Використання комп’ютерних програм у науковій діяль-

ності.
20. Класифікація комп’ютерних програм.
21. Використання інформаційних технологій у забезпеченні

спортивних тренувань.
22. Індивідуалізація та масовість тренувальних навантажень.
23. Вплив одноразового виконання фізичних вправ в ігрових

видах спорту.
24. Вплив багаторазового виконання фізичних вправ в ігро-

вих видах спорту.
25. Контроль за технічними руховими діями в ігрових видах

спорту.
26. Контроль за тактичною підготовленістю в ігрових видах

спорту.
27. Контроль за спортивними тренуваннями в циклічних ви-

дах спорту.
28. Вплив фізичних вправ на організм спортсменів.
29. Лікарський контроль у процесі тренувань.
30. Індивідуально-типові програми.
31. Види мультимедійних програм.
32. Етапи організації моніторингової системи.
33. Діагностика дітей різного віку.
34. Спортивна придатність.
35. Відбір дітей до спортивних секцій.
36. Контроль за ходом тренувальних занять на початковій

підготовці.
37. Види змагальної діяльності.
38. Використання комп’ютерних технологій у змагальній діяль-

ності.
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39. Облік змагальних результатів.
40. Оголошення результатів змагань.
41. Розподіл обов’язків на змаганнях як варіант алгоритмізації.
42. Технічні характеристики програми “Тренування”.
43. Принцип роботи програми “Тренування”.
44. Технічні характеристики програми “ПФРС”.
45. Принцип роботи програми “ПФРС”.
46. Технічні характеристики програми “Гнучкість”.
47. Технічні характеристики програми “Атлет”.
48. Технічні характеристики програми “Атлетична підготовка”.
49. Технічні характеристики програми “Грація”.
50. Технічні характеристики програми “Fitness”.
51. Технічні характеристики програми “СИМС ВЕ”.
52. Види реабілітації.
53. Особливості професійної діяльності спеціалістів з оздо-

ровчого фітнесу.
54. Засоби реабілітації спортсменів на початку тренувально-

го сезону.
55. Реабілітація спортсменів у дозмагальному періоді.
56. Реабілітація спортсменів після змагань.
57. Реабілітація спортсменів залежно від травм.
58. Використання програм для тестування психічної діяль-

ності спортсменів у тренувальний період.
59. Використання програм для тестування психічної діяль-

ності спортсменів у змагальний період.
60. Сучасні інформаційні технології у спорті і фізичному ви-

хованні.
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