
2. У ЛДУФК прийом студентів на спеціальність «Здоров'я лю-
дини» буде здійснюватися з числа студентів-випускників бакалаврату 
за напрямом підготовки «здоров'я людини», які мають відповідний рі-
вень базової підготовки для подальшого оволодіння професійно-орієн-
тованими дисциплінами та формування професійних вмінь та навичок, 
необхідних у подальшій роботі. 
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Сучасні навчальні програми підготовки фахівців для потреб авто-
мобільного спорту [1-3] побудовані на концептуальних засадах типової 
навчальної програми для тренерських факультетів інститутів фізичної 
культури [4]. Обсяги навчального навантаження спеціалізованих на-
вчальних дисциплін для студентів спортивної спеціалізації «Автомо-
тоспорт» різних ВНЗ, відведеного для вивчення проблематики безпеки 
змагальної діяльності, подано в табл. 1 
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Таблиця 1 
Години, відведені навчальними програмами різних вишів 

на вивчення питань, пов'язаних з безпекою змагальної діяльності 

Рік навчання Перший Другий Третій Четве ртий Разом 
Програма год % год % год % год % Год % 
ТИПОВА 

Всього год 
9,5 

5,9 
16,0 

8,9 
27,5 

12,2 
29,0 

15,8 
82,0 

10,9 ТИПОВА 
Всього год 160 5,9 180 

8,9 
226 

12,2 
184 

15,8 
750 

10,9 

РГАФК 
Всього год 

34,0 
12,4 

41,0 
15,0 

48,5 
15,7 

43,0 
13.9 

166,5 
14,3 РГАФК 

Всього год 274 
12,4 

274 
15,0 

310 
15,7 

310 
13.9 

1168 
14,3 

ХДАФК 
Всього год 

83,5 
20,1 

57,5 
13,8 

111,5 
26,8 

56,5 
17,9 

309,0 
19.8 ХДАФК 

Всього год 416 
20,1 

416 
13,8 

416 
26,8 

316 
17,9 

1564 
19.8 

ЛДУФК 
Всього год 

99,0 
26,2 

82,0 
21,7 

79,0 
25,5 

72,0 
23,2 
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Рис. 1. Наповнення навчальних програм спеціалізованих дисциплін з авто-
спорту змістовними модулями, що розкривають проблему безпеки змагальної 
діяльності: 1 - типова програма 1982 р., затверджена Держкомспортом СРСР; 

2 - програма РГАФК; 3 - програма ХДАФК; 4 - програма ЛДУФК. 
Світле тло - теми й розділи, введені в програму; сіре тло - теми й розділи, які 
введені в програму, але потребують уточнення й доповнення згідно з сучасни-
ми вимогами та нашими рекомендаціями; темне тло - теми й розділи, не вне-

сені в програму взагалі 
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Вивчення структури навчальних планів і програм перелічених 
ВНЗ, а також результати власних досліджень, дали змогу сформувати 
наведений в роботі [5] рекомендований перелік змістовних модулів, у 
яких розкрито більшість аспектів визначальної для масового автомо-
більного спорту проблеми - безпеки змагальної діяльності спортсме-
нів-автогонщиків. На рис. 1 наведено наповнення навчальних програм 
спеціалізованих дисциплін з автоспорту змістовними модулями, що роз-
кривають проблему безпеки змагальної діяльності. 

Найповніше (аж 86 % його позицій) охоплює типова навчальна 
програма з курсу спеціалізації «Автомотоспорт» ([4]), проте половина 
з них потребує уточнення й доповнення. Інші програми, які ми проана-
лізували, містять менше двох третин (62-64 %) рекомендованих моду-
лів. Завдяки поетапному впровадженню в навчальний процес ЛДУФК 
результатів наших досліджень, лише три змістовні модулі (7 %) потре-
бують уточнення й доповнення, тоді як кількість таких модулів у на-
вчальних програмах ХДАФК (12) та РГАФК (14) становить 28 та 33 % 
відповідно. 

Такий підхід до удосконалення навчальних програм фахівців для 
масового автомобільного спорту дозволить цілеспрямовано вирішувати 
проблему безпеки змагальної діяльності ще на етапі їх підготовки 
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