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обраного виду спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого
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12. Поясніть чому падає швидкість бігу на 100 м на відмітці 60-70 м…….
13. Складіть тренувальну програму для розвитку витривалості……………
14. Складіть модельне тренувальне завдання у підготовчому періоді з
обраного виду спорту………………………………………………………
15. Складіть положення про змагання з обраного виду спорту…………….
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19. Складіть план-конспект тренувального заняття для вдосконалення
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ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний посібник «Теорія і методика спортивної
підготовки: у запитаннях і відповідях» призначений для студентів і
магістрантів. Викладений матеріал посібника дозволить студентам і
магістрантам більш ефективно підготуватися до семестрових і державних
екзаменів.
Посібник складається із чотирьох розділів. У 1-му розділі подані
запитання і відповіді з теоретичних основ підготовки спортсменів. Запитання і
відповіді з теоретико-методичних основ спортивного тренування представлені
у 2-му розділі. Алгоритми (приклади) вирішення практичних завдань з проблем
підготовки спортсменів наведені у 3-му розділі.
У 4-му розділі викладені основні наукові категорії і теоретико-методичні
поняття системи спортивної підготовки. Тестові завдання подані у 5-у розділі.
Представленні запитання відповідають навчальній і робочій програмам
навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивної підготовки». Метою цієї
дисципліни є вивчення студентами і магістрантам основних проблем системи
підготовки спортсменів різної кваліфікації.
В результаті вивчення дисципліни студенти і магістранти повинні
знати:
- основний зміст всіх передбачених програмою розділів теорії і методики
спортивного тренування;
- історію зародження змагань;
- сучасну структуру системи підготовки спортсменів;
- закономірності, принципи і методичні положення підготовки
спортсменів;
- структурні утворення тренувального процесу;
- місце змагань в системі підготовки спортсменів;
- засоби, принципи і методи спортивного тренування;
- побудову тренувального процесу спортсменів;
- етапи багаторічної підготовки;
- планування, облік і контроль підготовленості спортсменів.
вміти:
- використовувати свої знання при розв'язані професійних завдань;
- застосовувати засоби та методи спортивного тренування в системі
підготовки спортсменів;
- застосовувати тести для визначення рівня фізичної підготовленості,
технічної підготовленості, тактичної підготовленості та психологічної
підготовленості;
- використовувати методи контролю за сторонами підготовленості;
- проводити якісну оцінку тестування;
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- вміти правильно оформляти документацію планування навчальнотренувального процесу;
- використовувати тести для спортивного відбору та орієнтації в обраному
виді спорту.
Структура і зміст цього навчально-методичного посібника обумовлений
метою і завданнями навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивної
підготовки».1

- вміти правильно оформляти документацію планування навчальнотренувального процесу;
- використовувати тести для спортивного відбору та орієнтації в обраному
виді спорту.
Структура і зміст цього навчально-методичного посібника обумовлений
метою і завданнями навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивної
підготовки».1

Для більш повного висвітлення відповідей на окремі запитання у навчально-методичному посібнику є повтори
текстового текстового матеріалу, таблиць та рисунків
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