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Аннотация
В содержание разработанных 

розделов курса «Теории и ме-
тодики детского и юношеского 
спорта» входят данные современ-
ных технологий детского и юно-
шеского спорта, что позволяют 
эффективно управлять системой 
многолетней спортивной подго-
товки, повышать уровень физиче-
ского и психического состояния 
юных спортсменов, их спортив-
ную подготовленность и работо-
способность.

Практическая реализация 
принципа единства возрастно-
го, биологического развития и 
средств, методов и форм педаго-
гического, тренировочного воз-
действия рассматривается в взаи-
мосвязи с индивидуальной оцен-
кой спортивной одаренности, по-
строением системы спортивной 
подготовки и ее компонентов, 
контролем и коррекцией трениро-
вочных действий.

Ключевые слова: спортивная 
подготовка, детско-юношеский 
спорт, спорт, дети.

Постановка проблеми і її ак-
туальність. Відомий психолог, 
академік І.Д. Бех відзначає, що 
«...для позитивного входження 
в сучасне життя молода людина 
має володіти широким спектром 
здібностей від фізичних, які по-
трібні кожному і для зустрічі з до-
вкіллям, і для зустрічі з іншими 
людьми, для вміння виживати у 
співтоваристві інших, залишаю-
чись при цьому вільною і відпо-
відальною особистістю. Тож таку 
«науку життя» має забезпечити 
оновлена школа» [1, c. 834].

Історія та теорія спорту свід-
чить [2,3,8,10,16], що однією з 
таких шкіл є педагогічна систе-
ма спортивної підготовки, яка 
формує сильну, інтелектуальну 
особистість, здатну протистояти 
негативним явищам, які зустріча-
ються у сучасному суспільстві. 

За останні роки значних успі-
хів досягли дослідники у галузі 
дитячого та юнацького спор-
ту, що відображена в працях 
Л.В. Волкова [2,3], А.А. Деркача, 
А.А. Ісяєва [6], М.Я. Набатніко-
вої [9], К.П. Сахновського [12], 
Л.П. Сергієнко [13], В.П. Філіна 
[14], О.А. Шинкарук [16].

Розроблені в цих працях ре-
комендації значною мірою під-
вищують якість підготовки сту-
дентської молоді для проведення 
навчально-тренувального проце-
су з дітьми, підлітками і юнаками.

Але практика вищої школи 
свідчить, що випускники не ма-
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ють достатньої інформації про 
вікові особливості організації за-
нять з юними спортсменами, не-
достатньо знань і з оцінки спор-
тивних здібностей, з планування 
тренувальних і змагальних наван-
тажень тощо.

Це пояснюється тим, що окре-
мі дисципліни викладаються не 
у взаємозв’язку із знаннями за-
собів, методів і форм спортивної 
підготовки, що рунтуються на 
закономірностях вікового, біо-
логічного розвитку зростаючого 
організму юних спортсменів. До 
того ж треба відзначити, що біль-
шість підручників висвітлюють 
особливості тренувального про-
цесу вже дорослих спортсменів.

Мета, завдання і методи до-
слідження. Основною метою 
дослідження є визначення струк-
тури і змісту навчального курсу 
«Теорія та методика дитячого і 
юнацького спорту».

При вирішенні поставленої 
мети вирішувались цілий ряд за-
вдань пов’язаних з розробкою 
системи оцінки спортивних зді-
бностей і обдарованості, вікової 
періодизації тренувальних на-
вантажень, форм та методів орга-
нізації навчально-тренувального 
процесу, контроля і корекції тре-
нувальних і змагальних наванта-
жень та інше.

Методи дослідження. Теоре-
тичний аналіз і узагальнення спе-
ціальної літератури, систематиза-
ція наукових даних, узагальнення 
досвіду практики.

Результати досліджень. Су-
часні наукові дані [3,7,10,13], 
досвід спортивної практики 
[11,15,16] та багатолітні дослі-
дження автора [2,7,12], в яких 
використовувався принцип сис-
темного міждисциплінарного під-
ходу дозволили розробити та пе-
ревірити на практиці структуру та 
зміст навчального курсу з теорії 
та методики дитячого і юнацького 
спорту, яка складається з декіль-
кох блоків, сімнадцяти лекційних 
курсів і семінар наступні питан-
ня:

- історія фізичного виховання 
зростаючого покоління, розвиток 
вітчизняної теорії та методики 
дитячого і юнацького спорту,  
сучасні вимоги до професійної 
підготовки тренера юних спортс-
менів; 

- зміст системи багаторічної 
спортивної підготовки, функці-
онування системи багаторічної 
спортивної підготовки, вікова 
спрямованість тренувальних дій 
у підготовці юних спортсменів;

- системний підхід у вивченні 
спортивних здібностей та обда-
рованості, структура спортивних 
здібностей і обдарованості, тех-
нологія визначення структури за-
гальної спортивної обдарованості 
на етапі початкової підготовки;  

- тип нервової системи і його 
значення в процесі занять спор-
том, спортивні здібності різних 
типологічних груп, психофізіо-
логічна діагностика спортивних 
здібностей;

- прояв здібностей в залежнос-
ті від соматичних особливостей 
індивідуума, особливості сома-
тичного розвитку спортсменів, 
методика визначення соматично-
го розвитку у зв’язку зі спортив-
ними здібностями;

- розвиток здібностей у пред-
ставників різних видів спорту, 
методика тестування компонентів 
спортивних здібностей, таблиці 
оцінки загальних і спеціальних 
здібностей при спортивному від-
борі;

- молодший шкільний вік - по-
чаткова спортивна підготовка, 
підлітковий вік - попередня базо-
ва підготовка, юнацький вік - спе-
ціалізована базова підготовка;

- моральне виховання юних 
спортсменів: пізнавальна діяль-
ність та моральна освіта, моти-
ваційна та емоційна спрямова-
ність навчально-тренувальних 
занять, практична діяльність в 
організації спортивної підготов-
ки, взаємозв’язок у комплексному 
вихованні моральних, фізичних 
та інтелектуальних здібностей;

- воля та розвиток її основних 

компонентів, засоби та методи 
виховання вольових здібностей 
у процесі спортивної підготовки, 
взаємозв’язок  у комплексному 
вихованні вольових, фізичних та 
інтелектуальних здібностей;

- закономірності, правила і 
принципи навчання, диференці-
йований підхід у навчанні юних 
спортсменів;

- основні компоненти мето-
дики фізичної підготовки, засо-
би і методи виховання фізичних 
здібностей у процесі спортивної 
підготовки, вікова періодиза-
ція тренувальних навантажень: 
періодизація загального обсягу 
тренувальних навантажень, пері-
одизація вибіркового обсягу тре-
нувальних навантажень;

- вікові закономірності роз-
витку фізичних здібностей: сила 
і швидкісно-силові здібності,  
швидкісні здібності, витрива-
лість, гнучкість, спритність;

- планування тренувальних на-
вантажень комплексної спрямова-
ності з урахуванням рівня фізич-
ного розвитку: середній фізичний 
розвиток, прискорений фізичний 
розвиток, уповільнений фізичний 
розвиток;

- методичні основи організа-
ції занять ігрової спрямованос-
ті, спортивно-ігрова підготовка 
юних спортсменів, заняття за сис-
темою колового тренування;

- ігри, змагання, свята та роз-
ваги: спортивно-пізнавальні ігри 
та розваги, спортивні та військо-
во-спортивні ігри, свята, змагання 
у підготовці юних спортсменів;

- денний режим і харчування, 
загартування організму, психоре-
гуляція емоційного стану, само-
стійний масаж; 

-педагогічне спостереження, 
корекція тренувальних нававнта-
жень, тестування спортивної під-
готовленості, визначення особли-
востей біологічного та фізичного 
розвитку.

Висновки
Проведені дослідження та уза-

гальнення досвіду педагогічної і 
спортивної практики дозволяють 
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зробити наступні висновки: 
1. В дитячо-юнацьких спор-

тивних школах, спортивних 
клубах та секціях проходять на-
вчання та спортивну підготовку 
десятки тисяч дітей та підлітків, 
які в основному складають олім-
пійський резерв нашої держави.

2. Організація спортивної під-
готовки дітей та підлітків потре-
бує особливих знань з методики 
навчання та виховання в залеж-
ності від закономірностей віко-
вого та індивідуального розвитку. 
Особлива увага повинна приді-
лятися різноманітним формам та 
методам організації навчально-
тренувального процесу.

3. На сьогодні наукові дані, які 
опубліковані в матеріалах кон-
ференцій, конгресів та окремих 
публікаціях, дають можливість 
об’єднати весь сучасний теоре-
тичний і практичний матеріал в 
єдине ціле для визначення струк-
тури та змісту навчального проце-
су з теорії та методики дитячого і 
юнацького спорту, який відсутній 
у багатьох вищих навчальних за-
кладах.

4. Отримані попередні дані 
свідчать, що такий курс пови-
нен охоплювати і відповідати 
основним проблемам дитячого 
та юнацького спорту, які перед-
бачають розробку методів вимі-
рювання та оцінки загальної та 
спеціальної обдарованості, тех-
нології планування тренувальних 
навантажень як загальної так і 
вибіркової спрямованості, форм 
та методів організації навчально-
тренувального процесу та інших 
питаннь, які мають  велике зна-
чення у підготовці олімпійського 
резерву нашої держави.

5. Розробка структури на-
вчального плану та змісту курсу 
«Теорія і методика дитячого та 
юнацького спорту» потребують 
подальших досліджень з метою 
вдосконалення системи спор-
тивної підготовки і визначення  
найбільш ефективних засобів та 
методів навчання студенської мо-
лоді для організації спортивної  
підготовки підростаючого поко-
ління нашої держави.
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