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Теми та короткий зміст семінарських та практичних занять з 
дисципліни «Підготовка національних команд до Олімпійських ігор»  

(дисципліна спеціалізації СВД) для магістрантів спеціальності  017 
Фізична культура і спорт 10 с. (денна форма навчання), 12 с. (заочна 

форма навчання) 

Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Програмно-нормативне забезпечення підготовки спортсменів до 
Олімпійських ігор. 

2 2 

2 Науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки 2 2 
3 Побудова підготовки спортсменів в олімпійських циклах 2 2 
4 Досвід побудови олімпійської підготовки у світі 2 2 
5 Система олімпійської підготовки в Україні 2 2 

Разом 10 4 
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Проаналізувати цільову програму підготовки збірної команди 
України до Олімпійських ігор (вид спорту студент обирає 
самостійно). 

2  

2 Побудова підготовки спортсменів в олімпійських циклах (на 
прикладі обраного виду спорту) 

2 2 

3 Проаналізувати проект Концепції підготовки, відбору та 
участі спортсменів в Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року у м. 
Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

2  

Разом 6 2 
 

Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти підготовки спортсменів 
до Олімпійських ігор 

Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення підготовки 
спортсменів до Олімпійських ігор. 



Основні поняття дисципліни. Законодавча база розвитку системи 
олімпійської підготовки в Україні. 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. 
Стратегія олімпійської підготовки у річних макроциклах. 

Практична робота. Побудова підготовки спортсменів в олімпійських циклах 
(на прикладі обраного виду спорту) 

Алгоритм виконання: 
 Вказати вид спорту та спеціалізацію 
 Охарактеризувати підходи до побудови підготовки спортсменів в 

олімпійських циклах 
 Розробити та обґрунтувати власну модель побудови підготовки 

спортсменів в олімпійських циклах (на прикладі обраного виду 
спорту). 

Практична робота. Проаналізувати цільову програму підготовки збірної 
команди України до Олімпійських ігор (вид спорту студент обирає 
самостійно). 

Алгоритм виконання: 
 Вказати розділи, з яких складається програма, та їх основні 

положення. 
 Виявити позитивні та негативні сторони підготовки українських 

спортсменів в обраному виді спорту. 
 Захист роботи 

 

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-
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. Перспективи 
розвитку системи олімпійської підготовки в Україні. Фінансування 
олімпійського руху в Україні. Центри олімпійської підготовки в Україні. 
Науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки в Україні. 
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Олімпійських ігор. 

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

 
 

 


