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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:
«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ: ТЕОРІЯ
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ»
1.
Дайте визначення поняття «спорт», «дитячо-юнацький спорт»,
«олімпійський
спорт»,
«професійний
спорт»
«масовий
спорт»,
«паралімпійський спорт»,
«Спортивна підготовка», «спортивна
підготовленість», «спортивне тренування», «спортивна тренованість»,
«система спортивної підготовки», «школа спорту», «змагальна діяльність».
2.
Охарактеризуйте мету і завдання, засоби, методи, дидактичні і
спеціальні принципи спортивної підготовки.
3.
Надайте класифікацію олімпійських видів спорту.
4.
Охарактеризуйте види спорту в програмах літніх Олімпійських і
зимових Ігор.
5.
Охарактеризуйте змагання в олімпійському спорті. Назвіть види
спортивних змагань.
6.
Опишіть способи проведення змагань. Опишіть визначення результату
у змаганнях.
7.
Охарактеризуйте поняття адаптації в спорті. Назвіть види адаптації.
Опишіть особливості адаптації в спорті.
8.
Охарактеризуйте формування термінової та довготривалої адаптації.
9.
Дайте визначення деадаптації, реадаптації, переадаптації.
10. Охарактеризуйте навантаження у спорті.
11. Опишіть компоненти навантаження та їх вплив на формування реакції
адаптації.

12.
Опишіть вплив навантажень на організм спортсменів різної
кваліфікації та підготовленості.
13. Опишіть реакції організму спортсменів на змагальні навантаження.
14.
Охарактеризуйте втому та відновлення при м’язовій діяльності.
15.
Охарактеризуйте втому і відновлення при навантаженнях різної
величини, різної спрямованості, залежно від кваліфікації і тренованості
спортсменів.
16. Опишіть загальну структуру багаторічної підготовки та фактори, які її
визначають.
17.
Опишіть особливості побудови підготовки на різних етапах
багаторічного вдосконалення.
18. Назвіть основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі
багаторічного вдосконалення.
19. Охарактеризуйте побудова підготовки спортсменів протягом року.
20.
Назвіть види спортивної підготовки.
21.
Охарактеризуйте фізичну підготовку та її види.
22.
Опишіть методику розвитку силових, швидкісних якостей в спорті,
23.
Опишіть методику розвитку витривалості та гнучкості в спорті.
24.
Опишіть методику розвитку координаційних здібностей в спорті.
25. Дайте визначення «спортивна техніка» і «технічна підготовленість».
Назвіть завдання, засоби і методи технічної підготовки. Назвіть етапи і стадії
технічної підготовки спортсменів.
26. Опишіть методику удосконалення техніки спортсменів високої
кваліфікації.
27. Дайте визначення «спортивна тактика», «тактична підготовленість»,
назвіть напрямки тактичної підготовки.
28. Опишіть напрямки вдосконалення тактичного мислення.
29. Назвіть якості психіки та напрямки психологічної підготовки.
30. Охарактеризуйте формування мотивації до занять спортом та вольову
підготовку.
31. Охарактеризуйте управління стартовими станами.
32. Опишіть загальні основи побудови розминки. Структура та зміст
розминки. Особливості перед змагальної розминки.
33. Назвіть загальну структуру занять. Охарактеризуйте заняття вибіркової
та комплексної спрямованості. Назвіть типи занять.
34. Охарактеризуйте типи мікроциклів.
35. Охарактеризуйте типи мезоциклів.
36. Охарактеризуйте особливості побудови мезоциклів при тренування
жінок.
37. Опишіть первинний відбір і орієнтацію на першому етапі багаторічної
підготовки.
38.
Опишіть попередній відбір і орієнтацію на етапах багаторічної
підготовки.
39. Опишіть проміжний відбір і орієнтацію на етапах багаторічної
підготовки.

40. Основний відбір і орієнтація на етапах багаторічної підготовки.
41. Опишіть заключний відбір і орієнтацію на етапах багаторічної
підготовки.
42. Назвіть мету, об’єкт і види управління.
43. Дайте визначення «етапне управління», «поточне управління»,
«оперативне управління».
44. Назвіть мету, об’єкт і види контролю.
45. Опишіть контроль фізичної, технічної, тактичної, психологічної
підготовленості.
46. Опишіть моделі змагальної діяльності, моделі підготовленості, морфофункціональні моделі.
47. Опишіть методи прогнозування. Дайте визначення «короткострокове,
середньострокове та довгострокове прогнозування у спорті».
48. Охарактеризуйте адаптацію людини до висотної гіпоксії.
49. Охарактеризуйте реакліматизація і деадаптація спортсменів після
повернення з гір.
50. Охарактеризуйте реакцію організму спортсмена в умовах високих і
низьких температур, адаптацію спортсмена до умов високих та низьких
температур.
51. Опишіть добові зміни стану організму спортсмена. Дайте визначення
«десинхронізація циркадних ритмів», «ресинхронізація циркадних ритмів
організму спортсмена після дальніх перельотів».
52. Назвіть організаційні і матеріально-технічні причини травматизму.
53. Назвіть медико-біологічні,
психологічні, спортивно-педагогічні
причини травматизму.
54. Назвіть основні напрямки профілактики травм у спортсменів.
55. Охарактеризуйте засоби відновлення та стимуляції працездатності
спортсменів.
56. Охарактеризуйте харчові добавки в системі підготовки спортсменів.
57. Опишіть допінгові засоби та методи.
58. Охарактеризуйте діяльність Всесвітнього антидопінгового агентства
(WADA).
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