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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ В 

СПОРТІ» У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗІ СПОРТУ 

 

Шандригось В.І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

Шандригось Г.А., викладач 
 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 
 

Анотація. Представлено напрямки формування знань з моделювання і 

прогнозування в спорті у підготовці магістра зі спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт». Розкрито структуру та зміст навчальної дисципліни «Моделювання і 

прогнозування в спорті». Окреслено перспективи впровадження даної дисципліни. 
 

Ключові слова: моделювання, прогнозування, спорт, магістр, навчальна, дисципліна, 

змістовний модуль. 

 

 

Вступ. Система підготовки фахівців зі спорту на рівні магістра повинна 

здійснюватися до сучасних вимог держаного рівня. Магістратура є другим рівнем вищої 

освіти, де на перший план виходить технологія: навчання фізкультурно-спортивним 

видам, спортивного тренування, підготовки спортсменів, засвоєння професійних умінь 

проведення академічних занять з спортивно-педагогічних дисциплін, тренувальних 

занять, спортивних змагань, планування і контролю. Поряд з навичками проведення 

практичних і теоретичних занять відбувається засвоєння умінь науково-дослідної роботи. 

Акцент робиться на особливостях роботи у закладах вищої освіти. Вище зазначене 

дозволяє забезпечити досягнення мети системи вищої освіти – підготовки професіоналів 

для роботи у галузі фізичної культури і спорту [4, 5]. 
 

На сьогодні у вітчизняній науці обмежена кількість досліджень, що пов‘язані з 

вивченням досвіду професійної підготовки магістрів з фізичної культури і спорту. Однак, 

необхідно зазначити, що у наукових працях представлені питання щодо структури та 

змісту навчальних дисциплін: «Професійна діяльності тренера», «Охорона праці в галузі», 

«Загальні основи неолімпійського спорту», «Загальна теорія спорту для всіх», 

«Професійний спорт», «Нетрадиційні методи відновлення у фізичній культурі та спорту», 

«Основи науково-дослідної роботи», практика-стажування магістрів [1-5 та ін.]. 
 

Тому, актуальність даного дослідження пов‘язана з переглядом системи підготовки 

та перепідготовки даних фахівців відповідно до впровадження в навчальний процес ТНПУ 

імені В. Гнатюка дисципліни «Моделювання і прогнозування у спорті» і розробки 

відповідного навчально-методичного забезпечення, що, в свою чергу, підвищить рівень 
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інтелектуальності, теоретичної освіченості та адаптованості до сучасних вимог індустрії 

спорту майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту. 
 

Мета дослідження – дослідити науково-методичне підґрунтя запровадження 

нормативної дисципліни «Моделювання і прогнозування в спорті» її структуру та зміст. 
 

Методи дослідження: метод системного аналізу; метод аналізу та узагальнення 

документальних матеріалів; метод первинного вітчизняного досвіду; метод порівняння та 

абстрагування. 
 

Результати дослідження та їх обговорення. Запровадження дисципліни 

«Моделювання і прогнозування у спорті» у навчальний процес Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) 

здійснюється на підставі рішення Вченої ради протокол № 9 від 28 березня 2017 р. Дана 

дисципліна входить до професійного циклу освітньої програми і її впровадження 

обумовлюється сучасними вимогами до фахівця галузі фізичної культури і спорту. 
 

Прогнозування та моделювання – досить молодий напрямок в теорії розвитку 

спорту, якому стали приділяти більшу увагу в останні два десятиріччя. Сучасний спорт – 

це тривалий багаторічний процес, в якому велику роль відіграють усі компоненти 

тренувальної та змагальної діяльності, включаючи спортивний відбір та спортивну 

орієнтацію, управління в підготовці спортсменів та прогнозування в спорті. Правильна 

організація занять та тренувального процесу, планування та прогнозування всього того, 

що складає підготовку спортсменів, необхідна умова для успішної діяльності майбутнього 

тренера. 
 

Ефективне прогнозування передбачає єдність теоретичної та експериментальної 

діяльності. Прогнозування завжди повинно опиратися на результати спостережень та 

експериментів, а результати прогнозів визначають напрямки експериментальної 

діяльності. 
 

 ході вивчення курсу у майбутнього фахівця необхідно сформувати чіткі уявлення 

про мету і значення управління в спортивному тренуванні з використанням різних 

моделей спортивного тренування, прищепити почуття професійного обов‘язку і розуміння 

національної значимості виконуваної роботи. 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування в спорті» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 017 

«Фізична культура і спорт». 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування в 

спорті» є формування у майбутніх магістрів науково-педагогічного мислення і здібностей 
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використовувати сучасні технології при підготовці висококваліфікованих спортсменів в 

обраному виді спорту. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання і прогнозування в 

спорті» є: формування ціннісних орієнтацій та спрямованості на спортивно-професійну 

педагогічну діяльність; засвоєння системи психолого-педагогічних знань і умінь в галузі 

інноваційних концепцій і технологій фізичного виховання і спорту; розвиток здатності 

самостійно здобувати і осмислювати інформацію, необхідну для підготовки 

висококваліфікованих спортсменів; формування навичок підготовки та проведення 

конкретних наукових педагогічних досліджень; набуття досвіду творчої діяльності, вмінь 

аналізувати і проектувати свою роботу. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: науково-

практичні основи підготовки висококваліфікованих спортсменів і спортивного резерву в 

обраному виді спорту; теоретичні та методичні основи прогнозування та моделювання у 

тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів; побудову сучасної системи 

спортивного тренування; сучасні принципи, методи моделювання в спорті; прогнозування 

та планування підготовки спортсменів у багаторічній підготовці; систему відбору та 

спортивної орієнтації в системі багаторічної підготовки спортсменів. 
 

Уміти: підбирати (проектувати) адекватні зовнішнім і внутрішнім умовам 

спортивної діяльності технології (засоби, методи, форми) для реалізації індивідуальних і 

групових програм підготовки висококваліфікованих спортсменів і спортивного резерву; 

творчо використовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, навчально-

виховних, науково-методичних завдань; вирішувати теоретичні та практичні завдання в 

спорті з використанням сучасних методів прогнозування та моделювання; застосувати у 

практичній діяльності отримані знання на різних етапах багаторічної підготовки; 

аналізувати, узагальнювати, розповсюджувати передовий досвід, підвищувати свою 

професійну кваліфікацію. 
 

Володіти: навичками і досвідом розробки та реалізації програм і технологій 

підготовки висококваліфікованих спортсменів і спортивного резерву. 
 

Курс «Моделювання та прогнозування в спорті» є нормативною навчальною 

дисципліною і представлений у циклі професійної підготовки ОПП. На вивчення 

навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3 кредити ECTS. Підсумкова атестація 

здійснюється у 3-му семестрі у формі іспиту. Програма занять включає лекційний курс, 

семінарські заняття, самостійну роботу. Формування знань з навчальної дисципліни 

«Моделювання і прогнозування в спорті» повинно здійснювати на підставі 
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міжпредметних зв‘язків та накопичених знань отриманих студентом на попередніх курсах. 

Відповідно до вищезазначеного нами відкориговані окремі теми з дисциплін медико-

біологічного циклу та спортивно-педагогічних дисциплін. 
 

Відповідно до першого модуля студентам необхідно опанувати питання, що 

пов‘язані з: методологічними аспектами побудови теорії; сучасною системою знань; 

напрямками вдосконалення системи підготовки спортсменів; співвідношеннями сил на 

олімпійській арені і перспективами найсильніших команд щодо закономірностей 

формування адаптації у спортсменів, енергозабезпечення м'язової діяльності, 

навантаження, втоми і відновлення у спорті, моделювання змагальних навантажень в 

спортивному тренуванні та напрямками удосконалення системи олімпійської підготовки і 

змагальною діяльністю в спорті. 
 

Другий змістовний модуль обумовлюється формуванням системи знань з: основ 

управління в системі підготовки спортсменів; контролю у спортивному тренуванні; 

моделювання і прогнозування в спорті; періодизації спортивного тренування; 

закономірностей збереження і втрати спортивної форми. 
 

 процесі опанування програми дисципліни «Моделювання і прогнозування в 

спорті» у магістра з фізичної культури і спорту формується обсяг знань та вмінь щодо 

вирішення певних професійних завдань з урахуванням загальнокультурних і професійних 

компетенцій, що розкриті у освітньо-кваліфікаційних характеристиках підготовки 
 

«Магістра». 
 

Висновки. 
 

 Відповідно до сучасних вимог індустрії спорту виникає необхідність в 

удосконаленні системи підготовки фахівців зі спорту, тому актуальність полягає у 

впровадженні дисципліни «Моделювання і прогнозування в спорті» у навчальний процес 

ВНЗ. 
 

 Перспектива впровадження дисципліни «Моделювання і прогнозування в спорті» 
 

обумовлюється необхідністю та систематизацією формування знань та підвищенню вимог 

до магістра зі спорту. Опанування знаннями з моделювання і прогнозування у спорті, на 

рівні з іншими фаховими дисциплінами, дозволить майбутньому фахівцю зі спорту бути 

більш освіченим у теоретичному плані та адаптованим до практичної діяльності 

відповідного до сучасного розвитку суспільства. 
 

Перспективами подальших досліджень є розробка електронного комплексу 

навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Моделювання і прогнозування в 
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спорті», впровадження його в навчальний процес підготовки магістрів, визначення його 

ефективності щодо формування освіченого фахівця зі спорту. 
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