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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Підготовка 
національних команд до Олімпійських ігор” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістрів спеціальності  017 Фізична 
культура і спорт. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є різні складові підготовки 
національних команд до Олімпійських ігор, у тому числі їх історичні 
аспекти.  

 Міждисциплінарні зв’язки: олімпійський спорт, професійний спорт, 
загальна теорія підготовки спортсменів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Організаційні аспекти підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. 
2. Особливості підготовки національних збірних команд до 

Олімпійських ігор у світі та в Україні  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Підготовка 

національних команд до Олімпійських ігор” (дисципліна спеціалізації СВД) є 
вивчення історії і розвитку вітчизняної системи олімпійської підготовки, 
стратегії підготовки національних команд до Олімпійських ігор у різних 
країнах світу, організаційно-правових система олімпійської підготовки. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є формування 
професійного світогляду студентів, основ знань і навичок щодо системи 
олімпійської підготовки у світі та в Україні. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: законодавчу базу розвитку системи олімпійської підготовки в 

Україні, структуру та зміст системи науково-методичного 
забезпечення підготовки національних олімпійських команд, підходи 
до побудови олімпійської підготовки у чотирирічних циклах; 

вміти: застосовувати у практичній діяльності одержані знання стосовно 
організаційних і управлінських аспектів сучасного олімпійського 
спорту; застосовувати цільові програми підготовки національних 
команд до Олімпійських ігор. 

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 
ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор 
Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення підготовки 

спортсменів до Олімпійських ігор. 
Основні поняття дисципліни: Єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України, навчально-тренувальні збори, 
спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, спортивні федерації, 
школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, 
центри студентського спорту вищих навчальних закладів.  Законодавча база 
розвитку системи олімпійської підготовки в Україні:  Національна 
доктрина розвитку фізичної культури і спорту; Закон України „Про внесення 
змін і доповнень до Закону України про фізичну культуру і спорт”;  Закон 
України „Про фізичну культуру і спорт”; Закон України „Про антидопінговий 
контроль у спорті”; Закон України „Про підтримку олімпійського, 
параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні”;Цільова 
комплексна програма „Фізичне виховання – здоров'я нації”; Цільові 
комплексні програми підготовки спортсменів України до літніх і зимових 
Олімпійських ігор; Стратегія формування сучасної системи олімпійської 
підготовки на період до 2020 року. Положення про центр олімпійської 
підготовки.  

Тема 2. Науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки  
Науково-методичне забезпечення як складова системи забезпечення 

спортивної підготовки. Структура та зміст системи науково-методичного 
забезпечення підготовки національних олімпійських команд. Моделі 
науково-методичного забезпечення підготовки висококваліфікованих 
спортсменів (на прикладі Австралії та Великобританії). Поняття цільової 
комплексної програми підготовки національних команд в олімпійському та 
річному циклах. 

Тема 3. Побудова підготовки спортсменів в олімпійських циклах 
Структура і зміст підготовки спортсменів в олімпійських циклах. 

Моделі чотирирічного олімпійського циклу підготовки спортсменів 
високої кваліфікації. Стратегія олімпійської підготовки у річних 
макроциклах. Варіанти структури олімпійських циклів для різних видів 
спорту. 

Змістовий модуль 2. Особливості підготовки національних збірних 
команд до Олімпійських ігор у світі та в Україні  

 
Тема 4. Досвід побудови олімпійської підготовки у світі 
Підходи до побудови олімпійської підготовки Розвиток основ 

централізованої підготовки в олімпійському спорті. Розвиток зарубіжних 
центрів олімпійської спортивної підготовки і спортивної науки. Науково-
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методичне, апаратурне і медичне забезпечення спортивної підготовки в 
зарубіжних країнах. Матеріально-технічне забезпечення збірних команд 
зарубіжних країн. Система змагань і відбір до збірних команд зарубіжних 
країн. Соціальна підтримка олімпійців в зарубіжних країнах. Олімпійська 
підготовка спортсменів СРСР у період 1952-1992 рр. Досвід підготовки 
німецьких спортсменів до Олімпійських ігор. Олімпійська підготовка 
національної команди США. Розвиток олімпійської підготовки спортсменів у 
Китаї (КНР). 

Тема 5. Система олімпійської підготовки в Україні 
Проблеми вітчизняної системи олімпійської підготовки: малоефективна 

система управління олімпійською підготовкою, нераціональне використання 
наявних ресурсів для олімпійської підготовки, незадовільне матеріально-
технічне забезпечення олімпійської підготовки, недостатній рівень 
конкуренції при формуванні збірних команд України, низьке наукове та 
медичне забезпечення олімпійської підготовки. Тенденції розвитку 
олімпійського спорту у світі та в Україні. Перспективи розвитку системи 
олімпійської підготовки в Україні. Фінансування олімпійського руху в 
Україні: реформування системи управління розвитком спорту та олімпійської 
підготовки, здійснення олімпійської підготовки з видів спорту, в яких 
Україна здатна мати олімпійські медалі в найближчі 8 років,  залучення до 
олімпійської підготовки у пріоритетних видах спорту спортсменів світового 
рівня, створення сучасних центрів олімпійської підготовки. Центри 
олімпійської підготовки в Україні. Науково-методичне забезпечення 
олімпійської підготовки в Україні. 

 

3. Рекомендована література 

Основна: 
1. Бріскін Ю. Удосконалення структури та змісту навчальної 

дисципліни „Професійна майстерність тренера” / Юрій Бріскін, Аліна 
Передерій, Мар’ян Пітин, Євген Приступа // Фізична активність, здоров’я і 
спорт. – 2010. − № 1. – С. 74–80. 

2. Briskin Y. Indicators of special training of highly skilled archers in 
pre mesocycle / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Sergey Antonov // Journal of 
Physical Education and Sport (JPES). – 2011 – Vol. 11, аrt 51. – P. 336–341. 

3. Дрюков В. О. Науково-методичне та медичне забезпечення 
спортсменів у спорті найвищих досягнень / В. О. Дрюков, Т. Є. Містулова. – 
Київ : Наукова думка, 2004. – 277 с. 

4. Дрюков В.О. Організація та напрями педагогічного супроводу 
підготовки збірних команд України до Ігор ХХІХ Олімпіади в Пекіні (на 
матеріалі фехтування) // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 
2008. – № 14. – С. 31–37. 

5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 
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студентов. – 2012. – №   1. – С. 47–49.  

14. Пітин М. Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного 
удосконалення спортсменів / М. Пітин, О. Задорожна // Молода спортивна 
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я 
людини / за ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 1. – С. 169–173. 



8 
 

  

15. Павленко Ю. Організація та середовище системи науково-
методичного забезпечення олімпійської підготовки / Павленко Ю. // Фізична 
активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4(6). –  С. 34–39.  

16. Рубин В.С. Олимпийские и годичные циклы тренировки / 
В. С. Рубин. – Москва : Советский спорт, 2004. 

17. Сітнікова Н. С. Сучасний стан фінансування Олімпійського руху в 
Україні [Електронний ресурс] / Н. С. Сітнікова // Державне будівництво. – 
2011. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_44  

18. Стратегія  формування сучасної системи олімпійської підготовки 
на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 
червня 2009 р. N 592-р. Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з 
Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 р.  

19. Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів 
у фехтуванні / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., 
Смирновський С. Б. // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 
Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – 
Вип. 118, т. 2. – С. 30−34. 

Інформаційні ресурси інтернет: 
 Мультимедійне забезпечення лекцій, демонстрація відеороликів з Ігор Олімпіад та 

Зимових Олімпійських ігор. 
 НОК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.noc-

ukr.org/ 
 Міжнародний Олімпійський комітет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.olympic.org/ 
 Олімпійська арена [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.olimparena.org/ 
 Освітній портал „Веспо” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.vespo.com.ua 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  
5. Засоби діагностики успішності навчання: 
 перевірка конспектів самопідготовки; 
 опитування на семінарах; 
 виконання практичних робіт; 
 написання самостійних робіт; 
 іспит. 

Екзаменаційні вимоги 
1. Основні терміни дисципліни «Підготовка національних команд до 

Олімпійських ігор». 
2. Законодавча база розвитку системи олімпійської підготовки в 

Україні. 
3. Стратегія формування сучасної системи олімпійської підготовки на 

період до 2020 року. 
4. Положення про центр олімпійської підготовки.  
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5. Науково-методичне забезпечення як складова системи забезпечення 
спортивної підготовки. 

6. Структура та зміст системи науково-методичного забезпечення 
підготовки національних олімпійських команд. 

7. Моделі науково-методичного забезпечення підготовки 
висококваліфікованих спортсменів на прикладі Австралії та Великобританії. 

8. Функції спортивно-педагогічного забезпечення підготовки 
спортсменів.  

9. Функції медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів. 
10. Функції психологічного забезпечення підготовки спортсменів.  
11. Функції інформаційного забезпечення підготовки спортсменів.  
12. Функції матеріально-технічного забезпечення підготовки 

спортсменів.  
13. Поняття цільової комплексної програми підготовки національних 

команд в олімпійському та річному циклах. 
14. Побудова підготовки спортсменів в олімпійських циклах 
15. Структура і зміст підготовки спортсменів в олімпійських циклах. 
16. Стратегія олімпійської підготовки у річних макроциклах. 
17. Цільова програма підготовки збірної команди України до 

Олімпійських ігор. 
18. Підходи до побудови олімпійської підготовки у світі.  
19. Розвиток зарубіжних центрів олімпійської спортивної підготовки і 

спортивної науки в КРН.  
20. Розвиток зарубіжних центрів олімпійської спортивної підготовки і 

спортивної науки в Канаді. 
21. Розвиток зарубіжних центрів олімпійської спортивної підготовки і 

спортивної науки в США.  
22. Науково-методичне, апаратурне і медичне забезпечення спортивної 

підготовки в КНР. 
23. Науково-методичне, апаратурне і медичне забезпечення спортивної 

підготовки в Німеччині. 
24. Науково-методичне, апаратурне і медичне забезпечення спортивної 

підготовки в Великобританії. 
25. Науково-методичне, апаратурне і медичне забезпечення спортивної 

підготовки в Канаді.  
26. Компоненти системи забезпечення підготовки спортсменів в 

олімпійських центрах (тренувальний, навчальний, науковий, матеріально-
технічний, медичний і т.д).  

27. Матеріально-технічне забезпечення збірних команд зарубіжних 
країн.  

28. Сучасні прилади для вимірювання фізіологічних параметрів, що 
використовуються для підготовки спортсменів зарубіжних країн.  

29. Система змагань і відбір до збірних команд зарубіжних країн 
30. Соціальна підтримка олімпійців на прикладі США. 
31. Соціальна підтримка олімпійців на прикладі Франції. 
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32. Олімпійська підготовка спортсменів СРСР у період 1952-1972 рр. 
33. Система підготовки радянських спортсменів до Ігор Олімпіад і 

Зимових Олімпійських ігор у період 1972-1992 рр.  
34. Науково-методичне забезпечення олімпійській підготовки в СРСР у 

період 1952-1992 рр. 
35. Організаційні основи олімпійській підготовки в СРСР у період 1952-

1992 рр. 
36. Основи методики підготовки спортсменів в СРСР у період 1952-

1992 рр. 
37. Перший успішний досвід підготовки національної команди 

Німеччини (30-ті рр.). 
38. Олімпійська підготовка спортсменів НДР у період з 1968-1988 рр. 
39. Розвиток матеріальної бази, масові дитячо-юнацької спорту, 

організаційного і кадрового забезпечення системи олімпійській підготовки в 
НДР. 

40. Розвиток видів спорту та система змагань у НДР. 
41. Олімпійська підготовка національної команди США. 
42. Розвиток олімпійської підготовки спортсменів у Китаї (КНР). 
43. Державна підтримка спорту вищих досягнень у Китаї (КНР). 
44. Система спортивних шкіл і пошук молодих талантів у Китаї (КНР). 
45. Науково-методичне забезпечення і національні науково-дослідні 

інститути у Китаї (КНР). 
46. Проблеми вітчизняної системи олімпійської підготовки 
47. Перспективи розвитку системи олімпійської підготовки в Україні 
48. Фінансування олімпійського руху в Україні. 
49. Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування олімпійського 

спорту в Україні. 
50. Центри олімпійської підготовки в Україні. 


