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Теми та короткий зміст семінарських та практичних занять з 
дисципліни«Теорія і методика юнацького спорту» для студентів за 
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Х с. (заочна форма навчання) 

 
Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Програмно-нормативне забезпечення юнацького спорту 4 - 
2 Всеукраїнські та міжнародні змагання юних 

спортсменів. Юнацькі олімпійські ігри 
2 2 

3 Морфо-функціональні та психолого-педагогічні 
особливості юних спортсменів 

4 - 

4 Спортивна орієнтація та відбір юних спортсменів 4 - 
5 Етапи багаторічної підготовки спортсменів 4 - 
6 Контроль і корекція підготовки юних спортсменів 4 2 
 Разом 20 4 

 
Теми практичних занять 

 № 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Програмно-нормативне забезпечення юнацького 
спорту. 

2 - 

 Разом 2 - 
 

Змістовий модуль 1. Організаційні аспекти функціонування 
юнацького  
спорту 

Тема 1. Программно-нормативне забезпечення юнацького спорту. 
Розвиток вітчизняної теорії та методики дитячого та юнацького спорту. 

Основні організаційні форми підготовки юних спортсменів. Задачі 
спортивних шкіл різних типів. Програмно-методичні документи, що 
регламентують діяльність спортивних шкіл. Основні форми навчально-



тренувальних занять і форми планування роботи спортивних шкіл. 
Ефективність навчально-тренувального процесу в спортивній школі. Роль 
училища фізичної культури в системі підготовки спортивних резервів.  

 
Практична робота Проаналізувати наявні протиріччя, які існують між 

наявною програмою підготовки юних спортсменів в обраному виді спорту та 
теоретико-методичними засадами загальної теорії підготовки юних 
спортсменів (форма довільна). 

 
Тема 2. Всеукраїнські та Міжнародні змагання юних спортсменів. 

Юнацькі Олімпійські ігри.  
Місце змагань в системі підготовки юних спортсменів. Структура змагань 

різних вікових груп. Основні документи, якими регламентується організація і 
проведення змагань для юних спортсменів. Норми змагальних навантажень і 
умови проведення змагань з видів спорту для спортсменів дитячого і 
юнацького віку. Юнацькі Олімпійські ігри.  

 
Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні основи підготовки юних 

спортсменів 
 

Тема 3. Морфо-функціональні та психолого-педагогічні особливості 
юних спортсменів 

Динаміка розвитку функціональних систем в дитячому та юнацькому 
віці. Особливості розвитку фізичних якостей юних спортсменів з 
урахуванням сенситивних періодів та структури індивідуальної фізичної 
підготовленості. Індивідуальні здібності та вибір занять спортом. 
Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здібностей. 

 
Тема 4. Спортивна орієнтація та відбір юних спортсменів 
Актуальність і важливість системи відбору. Визначення поняття 

«спортивний відбір» і «спортивна орієнтація». Основні методичні положення 
системи відбору в спортивних школах. Критерії відбору в різних групах 
видів спорту. Тестування і оцінка компонентів спортивних здібностей. 
Організація та проведення спортивної орієнтації та відбору. 
 

Тема 5. Етапи багаторічної підготовки спортсменів 
Загальна характеристика системи багаторічної підготовки спортсменів. 

Мета і завдання етапу початкової підготовки, його місце і значення в системі 
багаторічної  підготовки спортсменів. Провідні засоби і методи тренування. 
Основи методики тренування. 

 Мета і завдання етапу попередньої базової підготовки, його місце і 
значення в системі багаторічної підготовки спортсменів. Провідні засоби і 
методи тренування. Основи методики тренування. Змагальна підготовка у 
системі підготовки спортсменів на цьому етапі.  



 Етап спеціальної базової підготовки  та етап максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей. Мета і завдання етапу спеціалізованої базової 
підготовки, його місце і значення в системі багаторічної підготовки 
спортсменів. Провідні засоби і методи тренування. Основи методики 
тренування. Змагальна підготовка у системі підготовки спортсменів на цьому 
етапі.  

 
Тема 6. Контроль і корекція підготовки юних спортсменів 
Мета, об’єкт і види контролю. Вимоги до показників, що 

використовуються для контролю підготовленості юних спортсменів. 
Контроль різних сторін підготовленості юних спортсменів. Контроль 
змагальної діяльності. Корекція підготовки юних спортсменів. 
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