
СИЛАБУС 

ТРЕНЕРСЬКА ПРАКТИКА  
 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт  

Освітня програма Фізична культура і спорт 

1. Загальна інформація про освітній компонент 

Повна назва    Тренерська практика 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Гончаренко Володимир Іванович, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, викладач 

Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр (и)  4-й семестр 

Обсяг   
Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 150 

годин становить самостійна робота 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Цикл практичної підготовки 

Передумови   

Виконання індивідуального навчального плану підготовки 

молодшого бакалавра в повному обсязі (відсутність 

заборгованостей) 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою тренерської практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування 

у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння сучасними технологіями навчання, 

формування професійних умінь і навичок студентів для цілісного виконання професійних 

функцій тренера-викладача, прагнення до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення й 

самореалізації. 

4. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент  

ПРН 3. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег. 



ПРН 5. Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах 

різних форм організації занять фізичними вправами. 

ПРН 7. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, 

біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і 

спортом. 

ПРН 8. Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу 

навчання і виховання людини. 

ПРН 9. Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

ПРН 10. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

ПРН 11. Показувати навички самостійної роботи. 

5. Види навчальної діяльності 

НД 1. Підготовка до проведення тренування з виду спорту в ДЮСШ. 

НД 2. Підготовка до проведення спортивного (виховного) заходу. 

НД 3. Написання звіту 

НД 4. Представлення результатів (презентація, захист) 

6. Методи викладання, навчання 

Тренерська практика передбачає навчання через: 

МН 1. Навчання на основі досвіду. 

МН 2. Практико-орієнтовне навчання. 

МН 3. Моделювання професійної діяльності. 

МН 4. Консультації методиста з фаху. 

7. Методи та критерії оцінювання 

7.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок 
74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64-73 



Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

7.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та настанови 

викладача, що керує практикою; консультування та настанови щодо написання звіту, 

формування презентації; обговорення та взаємооцінювання виконаних завдань практики. 

7.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Здобувач вищої освіти має можливість отримати максимальні бали відповідно до видів 

завдань за таким переліком: 

М 1. 
Виконання вимог щодо проведення тренування з виду спорту у відповідній групі 

підготовки 

М 2. 
Виконання звіту з практики (один захід, який полягає у написанні звіту за 

результатами виконання програми практики) – 50 балів 

М 3. 
Виступ з презентацією для представлення результатів практики та її захисту 

(презентація, відповіді на запитання) – 50 балів 

8. Ресурсне забезпечення   

8.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Відповідне оснащення баз практик. Спеціалізоване обладнання та інвентар для 

проведення практики занять з ігрових видів спорту та спортивно-масових заходів 

ЗН 3. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 

ЗН 4. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно-

інформаційної системи СумДУ) 

8.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література: 

 

1. Адізес І.К. Управління змінами : практичний посібник для тренера. К. : 

Форс Україна, 2018. 111 с. 

2. Василенко М.М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у ЗВО: 

теорія та методика : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2018. 495 с. 

3. Ткаченко С.М. Теорія і практика футболу в процесі підготовки тренера : 

монографія. Суми : Сумський державний університет, 2020. 194 с. ISBN 978-

966-657-802-3. 

4. Воловик Н.І. Тренерська практика. Методичний посібник для студентів 

факультетів фізичного виховання та спорту вищих педагогічних 

навчальних закладів. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. 

42 с. 

5. Гейтенко В.В., Пристинський В.М., Зайцев В.О. Теорія і методика 



дитячого та юнацького спорту. Навчальний посібник. Слов’янськ: вид. 

Б.І. Маторіна. 2021. 171с. 

6. Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитах і 

відповідях. К.; КНТ. 2019. 159с. 
7. Кошура В.А. Теорія і методика спортивного тренування. Чернівці: 

Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2021. 120с.  

Допоміжна 

література: 

 

1. Арефьєв В.Г. Самостійна робота студентів під час педагогічної 

практики. Методичний посібник для студентів факультетів фізичного 

виховання 4-те вид. перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури. 2015.  

120 с. 

2. Гаценко В.П. Тренерська практика в вищому навчальному закладі. 

Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т фіз. культури, 

спорту і здоров’я, Каф. теорії і методики фіз. виховання. Черкаси: Вид. 

від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького.  2010.  44 с.  

3. Демінський О. Ц. Оптимізація навчально-тренувального процесу: 

Навч.- метод. посіб.  Херсон: Айлант. 2002.  296с. 

4. Куценко Г. І. Книга про здоровий спосіб життя. К., 2006. 143с. 

5. Ляной Ю., Кравченко А.  Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації 

учнів в загальноосвітній школі. Фізичне виховання у школі. 1999. № 2 

(74639)  с. 23-25. 

6. Сватьєв А.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і 

спорті: Навч. посіб. для студ. фак. фізичн. вихован. вищ. навч. закл. 

Запоріжжя: ЗДУ. 2004. 195с. 

7. Сергієнко Л.П. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту: 

підручник. К.: Кондор-Видавництво. 2016. 542с. 

8. Товт В.А. Наскрізна навчальна програма практик студентів факультету 

фізичного виховання і спорту. Методичний посібник. Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла».  2011.  44с. 

9. Бази 

практики 
Об’єктами практик повинні виступати державні установи й організації, 

підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є 

юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів діяльності за 

КВЕД-2010. Фокус програми практики зосереджений на базах практики 

секцій «P: освіта» та «R: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок».  

 

 


