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1. МЕТА ТЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою навчально! (ознайомчо] практики Е ознайомлення студентв з основними 

напрямками роботи дитячо-юнацьких спортивних шюл, функцюнальними обов’язками 
посадових ос!б навчального закладу, а також елементарними уявленнями про тренерсько- 

викладацьку дяльнсть 1 на щи основ! формування 1нтересу до свое майбутньот 

спещальност|. 

Завдання практики: 
1. Ознайомлення студент!в з навчально-тренувальним та виховним процесом в дитячо- 

юнацью спортивный школи. 

2. Ознайомлення студент!в з матерлально-техн1чною базою дитячо-юнацько! спортивно! 

школи. 

  

  

  

  

  

3. Формування навиюв проведення спортивно-масових заход з юними спортсменами. 

4. Формування навикв пом!чника тренера-викладача. 
5. Навчання студент спостереженню й аналзу навчально-тренувального та виховного 

процесу в ДЮСШ. 

2. ОЧКУВАНГЕ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Шифр . Шифр Програми! результати 
компете Компетентност! програмних 
нтност! результат в навчання 

Загальн! компетентности (ЗК) 

ЗК 2. Здатнсть  планувати та | ПРН 2. Демонструвати ум!ння 

управляти часом. планувати, чпко формулювати 
щль застосовувати р!зноманин! 

методики, технологи та практики 
тайм-менеджменту, як 

сприятимуть ефективнй 

органзацй часу вдповдно до 

особистсних та професйних 

потреб. 

ЗК4. Навички використання | ПРН 1. Знати нормативн! акти у сфер! 
1нформащцйних 1 физично! культури 1 спорту; 

комунщжащйних технолонй. шдходи до забезпечення яксного 
виконання завдань професйно! 

дяльност! на основ! 1нструкцй, 
методичних рекомендаций, 

встановлених норм, норматив, 

техн!чних умов тощо; вносить 

рекомендаций щодо  введення 

нових чи змши 1снуючих вимог 

до якост! послуг у сфер! ф1зично! 

ПРН 4. культури 1 спорту. 
Демонструвати уминня знаходити 

та аналзувати 1нформащю з 
ризних джерел; ЗАЙСНЮЕ 

комунжащйну  взаемодю за 

допомогою сощальних мереж; 

систематизуе прийоми створення,         
 



  

збереження, накопичення та 

1нтерпретацй даних З 

використанням сучасних 

1нформащйних та 

комунщжащйних технолойй для 

виконання професиних завдань 

та прийняття професйних 
рипень. 

  

ЗК 5. ВЧИТИСЯ 1 

сучасними 

Здатнсть 

оволодвати 

знаннями. 

ПРН 5. 

ПРНЗ. 

Демонструвати готовнсть до 

оСвОЕННЯ нового матерлу та 

вминя ощиювати себе критично; 

поглиблення базових знань 3 

допомогою самоосвти; вмння 

представити 1 ощнити власний 

досвд та  аналвзувати Й 

застосовувати досвд колег. 

Демонструвати знання 

професйного дискурсу; показуе 

уминня сшлкуватися украйнською 
та  ноземною  мовами у 

професйному середовищь, 
дотримуеться етики длового 

сшлкування;, складае р!зн1 види 

документв, у тому чист 

1ноземно0ою — мовою; пояснюеЕ 

фахвцям 1 нефахвцям 

1нформацю, 19, — проблеми, 

рипення у сфер фзично 

культури 1 спорту. 

  

Фахов! компетентност! (ФК) 
  

ФК 2. Здатнсть  використовувати 

пл час навчання та 

виконання професйних 

завдань базов! знання з теорй 

та методики  физичного 

виховання та спортивно! 

шдготовки 

ПРНУ. 

ПРН 14 

Дяти сощально видповдально та 

св1домо; приймае ришення на 

тдстав! сформованих цннсних 

орентирв 1  гуманстичних 

1деалв, розумння концепций 

сталого розвитку людства. 
Застосовувати систему знань 13 

загально{ теорй 1 методики 

спортивно! шдготовки, пояснюе 
принципи, засоби та методи 

спортивно! шадготовки; 

1нтерпретуе навчання 

рухових ди 

теорю 

    ФК 7.   Здатнсть оволодвати 

базовими 1 новими видами 

фзкультурно! дяльност1.   ПЕН 10.   Визначати засоби профилактики 

перенапруження систем 

органзму 0осЮ, як! займаються 

фзичною культурою 1 спортом; 
дагностуе функцюнальний стан 

орган зму людини; застосовувати 
основн: принципи та засоби 

надання долкарсько! допомоги у 
   



  

  дотримуватися 

професйнй дяльност1.       

нев1дкладних станах та 

патологчних процесах В 

орган мт, обирае головн! шдходи 

та засоби збереження життя, 

здоров`я та захисту людей в 

умовах загрози 1 виникнення 

небезпечних та надзвичайних 
ситуащй; застосовувати 

ги1ен1чн! заходи у процес! занять 
фзичною культурою 1 спортом; 

основних 
положень збереження 

навколишнього середовища у 

  

  

  

  

  

  

  
    

3. ЗМСТ ПРАКТИКИ 

№ Назви видв дяльност! Кльксть 

з/п годин 

Загальна юмльксть кредитв ЕКТС - 3 кредити (90год) 
1. Органзашийна робота: 

Участь студент в установ та щдсумковйй конференщях. 2 

Знайомство 31 спортивною школою, ДЮСШ, спортивними секщями баз 4 

практики та 1х спортивно-матеральним станом. 

Проведення бемди з директором ДЮСШ, заступником директора, 6 

старшим тренером вшдалення, тренером групи, лкарем. 

Вивчення загального р!чного плану роботи груп ДЮСШ. 14 

Шдготовка зв!тно! документаци. 4 

2. Навчально-тренувальна робота: 

Ознайомлення з плануванням та обликом роботи груп ДЮСШ. 4 

Спостереження 1 аналз вдкритих тренувальних занять тренерами з 10 

виду спорту, вивчення процесу шдготовки до тренувального процесу. 

Виконання функшй 1 обов’язюв помчника тренера-викладача шд час 16 

проведення навчально-тренувальних занять. 

3. Виховна робота в ДЮСШ: 

Надання допомоги в органзацй та проведенн! спортивних та 24 

физкультурно-оздоровчих заход1в шд час практики. 

Ознайомитись з органзацею та методикою проведення змагань та 4 

тестування з фзично! та техн!чно! щдготовки. 

Ознайомитись з планом виховно! роботи в ДЮСШ на протяз1 2 

навчального року. 

Разом: | 90 год.   
  

1. ОРГАНЗАЩЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Термн проходження практики 
Рк шлготовки 1-Й 

Семестр _П_ 
Юльксть тижнв —2 

  

 



Юльксть кредит в -3 
Загальна юльюсть годин - 90 

1.2. Бази практики 
1.3. КЗ «змальська ДЮСШ», ПНЗ «ДЮСШ» з выльно! боротьби ФСТ «Спартак», КЗПО 

«Спортивно — оздоровий центр». 

1.4. Обов’язки здобувачв вищот осыти 
— ознайомитися з програмою практично шдготовки спещальност! та дотримуватися 

методичних рекомендащй з Й проходження; 

— не пзнше ниж за чотири тижн! до початку практики визначити разом з кервником 

практики вд кафедри базу проходження практики; 

— пройти 1иструктаж про порядок проходження практики, загальний 1нструктаж з охорони 
прац! за дписом в журнал! реестрацй 1нструктажв; 

— написати заяву про мсце та терм1н проходження практики (або надати довдку 3 мсця 
роботи); 

_ взяти участь у настановний конференцй з практики; 
— отримати консультаций щодо оформлення вс!х необхлних документив з практики; 

— роздрукувати вс1 необжмдн! документи з сайта Унверситету на сторнщ! практична 

шдготовка; 

— своечасно прибути на базу практики 1 завершити виконання програми практики зидно з 

термйнами, передбаченими графжком освтнього процесу; — за умови роботи на посад! 

виконувати ус! функцй, передбачен! посадовою 1иструкщею; 

— не розголошувати комерщйну таемницю та службову нформацю; 
— у повному обсяз1 виконувати вс! завдання, передбачен1 програмою практично! шдготовки 

за спещальнстю; 

_ виконувати вимоги 3 охорони прац, технйки безпеки, виробничо! савштари, протипожежно! 
безпеки, передбачен! в1дповдними правилами та 1нструкщями; 

— нести вдповдальнсть за виконання доручено! роботи; 

— перебувати на мец! проходження практики не менше 6 год. щоденно (якщо немае 1нших 
обставин, що вимагають подальшо! присутност|); 

— у випадку вдсутност! або зашзнення пов1домляти про це кервника практики, пояснювати 
причину вдсутност! або зашзнення, надавати при цьому необжмдн! документи, що це 

засвдчують (дов1дку про хворобу тошо); — своечасно подати кервнику практики звпну 
документацию, що вимагаеться програмою практично! шдготовки спещальност!. 

1.5. Обов’язки кервника практики 
- складае програму практично! шлготовки спецальност! здобувачв вищо! освти 1 подае 

зав1дувачу кафедри на погодження; 

— визначае бази практик та на початку навчального року повдомляе кер1вника практики в1д 

навчального закладу про забезпечення укладання договор щодо проведення практики 

выдповдно! спещальности, 

— разом з завлувачем навчально! та виробничо! практики ыд увверситету розподляе та 

закршлюе студент! за базами проходження практики; 

— готуе та подае подання декану факультету з розподлом студент; 
— розробляе разом 13 завдувачем випусково! кафедри 1ндив1дуальн! завдання 3 практики, як! 

враховують завдання курсових, дипломних проект (роб!т) студентв; 
— встановлюе час 1 мсце збору групи при вид! на практику або прибуття на базу практики; 

— повдомляе студент про систему звтност! з практики, прийняту на кафедри; 
— спостерштае за практичною дяльнстю студентв-практикант!в, визначае 1х рвень 

шдготовки до професйно! дяльность диференцйовано шдходить до завдань, як! повинен 
виконати студент-практикант; 

— зайснюе контроль за виконанням програми практики та терм1нв Й проведення (у тесному 
контакт! з кервником практики в1д бази практики); 

— бере участь у факультетських, загально унверситетських настановних 1 шдсумкових 

6



конференцях з практики, нарадах з питань органзаци 1 проведення практики; 

— вдвлуе залков1 уроки, заняття, виховн! заходи, аналзуе й ошнюе {х; 

— надае методичну допомогу в оформленн! документаци та консультуе студент щодо 

виконання графика практики, 1ндив1дуальних завдань та написання зву практики; 
— 1нформуе завдувача кафедри про стан проходження практики; 

— проводить нструктаж здобувашв вищо! освти з питань безпеки та охорони прац!; 

— перевряе й анал1зуе документацию, подану студентом шсля заюнчення практики; за 

результатами практики складае звт 1 подае його завдувачу навчально! та виробничо1 
практики ун1верситету та розмйцуе на сайт! Увшверситету на стор1нц! практична шдготовка; 

— бере участь у проведенн! залжку з практики та ошнюе роботу студента-практиканта, 
виставляе у ндомсть та залкову книжку загальну ощнку з практики. 

1.6. Обов’язки кервника бази практики 

— Прийняти студент на практику зцдно з наказом по Шзмальському державному 
гумантарному унверситету та направленям. 

— Призначити наказом квал1ф/кованих фахвцщв для кервництва практикою. 

— Створити належн! умови для виконання студентами програми практики, не допускати 1х 

використання до зайняття посад та виконання ро@т, що не вдповдають програм! практики 

та майбутньому фаху. 

— Забезпечити студентам умови безпечно! праш на конкретному робочому мсц1. Проводити 

обов’язков! 1иструктаж! з охорони праш: вв1дний та на робочому мюц:. У раз! потреби 
навчати студентв-практикант!в безпечних метод прац!. 

— Надати студентам-практикантам можливсть користуватися матерлально-техн!чними 

засобами та 1нформащйними ресурсами, необждними для виконання програми практики. 

— Забезпечити обл виходйв на роботу студентв-практикант в. Про вс! порушення трудово1 

дисциплии, внутрпинього розпорядку та про 1нш! порушення повуомляти вищий 

навчальний заклад. 

— Геля заюнчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в 

котрий влобразити виконання програми практики, яюмсть шлготовленого ним звту тощо. 

— Надавати студентам можливсть збору 1нформацй для курсових та дипломних робт за 

результатами дяльност! шдприемства, яка не е комерщйною таемницею, на шШдстав1 
направлень кафедр. 

5. НДИВУАЛЬНТ ЗАВДАННЯ 

Завдання для самостнот роботи студентв шд час проходження практики: 

- Розробити бечди про позитивний вплив ф!зичного виховання 1 спорту на здоров’я 
дитей 1 шлю. 

- Органзащя роботи по ознайомленню з досыдом спортивно! роботи [зма{льського 

регюну на баз1 музею Спортивно] Слави. 
- Розробити бемли про негативн! фактори впливу на орган1зм людини: тютюнопалння, 

алкоголь та наркомания. 
- Зробити доповдь про вивчення передового досвду провдних тренерив. 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВИТНО] 
ДОКУМЕНТАЦИ 

Основи! положення практики: 
1. Студент шсля прибуття на практику повинен затвердити у кер1вника вд бази практики 

календарний план проходження практики, пройти 1нструктаж з техвки безпеки, 

протипожежно! безпеки та ознайомитися з робочим мсцем. 

2. Шд час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил 

внутрипнього розпорядку бази практики. 

3. Зв! про практику студент складае вдповмно до календарного плану проходження 
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практики та Положення щодо органзацй та проведення практик [ДГУ. 
4. Студент, який не виконав вимог практики вважаеться таким, що не виконав навчальний 

план. 

Зв!тна документащя студента-практиканта: 

. зв проходження практики; 

. плани-конспекти 3-х навчально-тренувальних занять, як! були проведен! тренером- 

викладачем та переглянут! студентом-практикантом з щдписом тренера-викладача; 

. щоденник, який мстить терм!н початку 1 зак нчення практики, ндив1луальний график 

роботи студента, перелик 1 коротка характеристика всйх видв роботи, що здйснювались 

впродовж практики, самоанал студентами проходження практики та Й наслдюв; 

. 1ндивлуальний план роботи на 2 тижн! з шдписом тренера-викладача бази практики 
та методиста; 

. характеристика на студента з бази практики з шдписом Й кер1вника 1 завфена 

печаткою; 

Правила ведення й оформлення шоденника 

1. Щоденник - це основний документ студента шд час проходження практики. 

2. Шд час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник 

усе, що зробив за день ыдповдно до календарного плану проходження 

практики. 

3. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд 

кер1вникам практики як! дають письмов! зауваження, додатков! завдання й 

шдписують записи, що зробив студент. 

4. Шсля закнчення практики щоденник разом 31 звытом подаеться кервникам 

практики вд ДГУ. 
5. Без заповненого щоденника практика не зараховуеться. 

Щоденник можливо роздрукувати з веб-сторнки ТДГУ 

Бир/Лази.еЧи па/ргасисе 

7. КРИТЕРИИ ОШНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМВНЬ ЗДОБУВАЧ!В 
ВИЩОГ ОСВТТИ 

7.1. Шкала та схема формування шдсумково! оцнки 

  

  

  

  

    

    

          

. . 'Терман о . 
№ Вид дяльност! студента-практиканта Юльксть бал!в 

виконання 

1. | Перегляд навчально-тренувальних занять, В першому та 

проведених тренером-викладачем — 3 бали за другому тижн! 0-18 

одне заняття (3х6=18). практики 

2. | Оформлення 3-х план-конспект!в занять, В першому та 
проведених тренером-викладачем - 4 бали за 1 другому тижн! 0-12 

конспект (4х3=12). практики 

3. | Яюсть оформлення шоденника практики. 1 тиждень шсля 0-10 

4. | Яюсть виконання 1ндив1дуального плану. заюнчення 0-10 

5. | Яюсть оформлення звту про виконання ознайомчо1 0-20 

практики. практики 

6. | Ощнка за презентацию зву. На шдсумковй 0-30 

конференци 

Залкова рейтингова оцщнка 0-100     

Переведення шдсумкового балу за 100-бальною шкалою оцнювання в шдеумкову 
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ощнку за традищиною шкалою 

  

  

  

  

  

    

Пдеумковий бал Ощнка за традищиною шкалою 

90-100 вдминно 

70-89 добре 

51-69 задольно 

26-50 не задов1льно 

1-25       

7.2. Критерий оцтнювання 1ндивдуальних завдань 

Контроль та ошнка результат в практики зд Иснюсться в двох аспектах: 

1. поточний контроль (результати щоденно! дмяльност! практикант!в); 
2. шдсумкова атесташя  (результативнсть практики за шШлсумками досягнення 

поставлених щлей навчання). 
Поточний контроль шд час практики здИснюеться з двох стор: з боку навчального 

закладу та з боку органзацИи, де студент проходить практику. Як правило, ощнюеться 
вдвдування, дисциплновансть, нпщативнсть, стараннсть, безконфлктнсть практикантиВ. 

ШПосумкова атестация. Вадпов1дно до загальних вимог студент за наслдками практики 

одержуе ощнку, яка повинна бути внесена в його залжову книжку. Загальна ощнка за 

практику виводиться на основ! ряду ощнок, виставлених за р!зн1 види роботи: 

— виконання студентом програми практики та яюсть здано! звтно! документаци; 
— ощнка-вдгук групового кервника вд бази практики; 

— третя за  представлення студентом практично! та методично! роботи щд час 
п1дсумково! конференцй. 

Загальна ощика с середнм балом цих трьох ощнок. За вдсутнсть студента на практиц1 
без поважних причин, а також невчасне складання та здачу документаци оцнка з практики 

знижуеться. Таким чином, процедура атестацй студент - це процес, що проткае на рзних 

ривнях (ВНЗ, базово! установи) 1 здИснюваний р1зними людьми (груповим кервником 1 

викладачем-методистом). 

Критерй якснот ошнки дяльност! студентв_в перод проходження практики 

Ощнка «вдлённо» ставиться, якщо: 

1. Завдання практики виконан! в повному обсяз! з використанням творчого шдходу. 
2. Практична робота проводилась на високому методичному р1вн!. Студент-практикант 

був 1нщитором вилення у сощально-педагог!чне середовище бази практики власно 
розроблених проектв, зробив вагомий внесок у шШдвищенн! сощально- 

педагог!чно! ефективност!. 
3. Студент показав висок! результати у здйсненн! науково-дослдно! дяльност! шд 

час практики. 
4. Зытна документащя, шсля закнчення практики представлена в повному обсяз! у 

встановлений терм, оформлена на високому рвн!, мстить шин! власн! методичн1 

наопрацювання, що можуть бути використан!  майбутн1ми сощальними 

педагогами. 

5. У ход шдсумково! сшвбесди студент демонструе в1льне волод1иня фаховими 
знаннями та вм1ннями, шо були ним застосован! в процес! практики. Грунтовно й 

аргументовано зайснюе самоанал!з навчально-професлйно! дяльность визначае шляхи 
оптим1заци орган1зацй сощально-педагог!чного впливу на шльову групу клеНТВ. 

6. Установа рекомендуе ощшнити результати практики на «вдм!нно». 

Студент мае подяку в1д кер1вника бази практики за сшвпрацю. 

Ощнка «добре» ставиться, якщо: 

1. Завдання практики виконан! повнстю.



2. Вся звина документащя представлена в повному 0бсязи!: 
- атестащйний лист результат виробничо! сощально-педагог!чно! практики в закладах 

сощально-педагог!чного спрямування; 

характеристика на студента, який проходив практику (завфена печаткою даною 

установою) мстить високу ощнку щяльност! студента-практиканта; 

зв про результати проходження виробничо! педаготг!чно! практики в закладах 

сощально-педагог!чного спрямування складено зидно вимог; 

щоденник практики, в оформлени! якого наявн! поодинок! огр/хи; 

методичн! доробки студента (додатки): перелк  нормативно-правових 

документ!в установи 1 перелмк тих проблем, як! дана установа вирйпуеЕ; 

конспекти сощально-педагогчних спостережень; конспекти проведених заходв; 
конспекти самостйно проведених бесд, консультащй; самоанал!з роботи; анал! 

проведених заход 1ншими пракгикантами тощо; 

результати проведено! науково-дослидно! роботи. 

3. Документащя оформлена в1дпов1дно до вимог, що представлен! 1 Програми 
виробничо! педагог!чно! практики в закладах сощально-педагогчного спрямування. 

4. Звтна документашя представлена у встановлений термйн (тшсля заюнчення 

практики). 

5. У ход шдсумково{ сшвбесли студент може аргументувати добф методв та 

техноло сощально-педагогчного впливу, що були ним застосован! в процес! 
педагог!чно! практики у закладах сощально-педагог!чного спрямування. 

Ощнка «задовльно» ставиться, якшо: 

1. Робота студента носила суто виконавчий характер, мае значн! зауваження вд 

фахвця установи. 
2. У представленй документаци вдсутн!1 окрем! зытн! методичн! матерлали. 

3. Документащя оформлена недбало; в н@Ш безсистемно висвйтлено дяльнсть 
пракгиканта. 

4. Матерали представлено несвоечасно. 
5. Студент не може аргументувати добр методв та технолог сощально-педагогчного 

впливу, що були ним застосован! в процес! педагог!чно! практики у закладах сошально- 

педагопчного спрямування. 

Ощнка «незадольно» ставиться, якщо: 

1. Студент не виконав б1лльшу половину програми практики. 

2. Ейдсутня звпна документащя. 

Робота студента шд час практики характеризуеться ощнкою незадов!льно. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВГВ ПРАКТИКИ 
Загальна затна документашя студента-практиканта 

(подаеться на захист керлвнику практики ГДГУ) 
1. Щоденник практики. 

2. Результати опрацьованого матерлалу (Плани-конспекти 3-х навчально-тренувальних 

занять, як! були проведен! тренером-викладачем та переглянут! студентом-практикантом з 

шдписом тренера-викладача). 

3. Вайлгук адмиистрацИ закладу, в якому проходила практика (характеристика на 

студента-практиканта). 

4. Зв проходження практики. 

Одним з фактор, що впливае на результативнсть та ефективнсть процесу 

практичного навчання е ощнка результатв дляльност! студент в-практикантив. 

9. РЕКОМЕНДОВАН! ДЖЕРЕЛА 1НФОРМАЦИ 
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Базова: 
1. Воловик Н.Т. Тренерська практика: методичний посбник для студентв факультет!в 

физичного виховання та спорту вищих педагогчних навчальних закладв. /Н.Т. Воловик, В.А. 

Березовський - К.: Видавництво НПУ 1мен! М.П. Драгоманова, 2017. - 42 с. 

2. Гаценко В.П. Тренерська практика в вшюму навчальному заклад! / Гаценко В. П., 

Слаутна Н. В. - Черкаси: [Вид. вл. ЧНУ 1м. Б. Хмельницького], 2010. - 44 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Контроль у ф1зичному вихованн! дтей, шллитюв та юнакв: навч пос1бник 

[для студ. вищ. навч. завдомо суперечною 1нтересам. Ф!з.вих. 1 спорту| / Т.Ю. Круцевич, 

М.Г. Воробйов. - К., 2005. - 195 с. 

4. Матиюв Г. М. Тренерська майстернсть: теоря 1 практика. Практикум для тренер: 
[метод. пос10.]|. — Львв : СПОЛОМ, 2021. - 224 с. 

5. Матиюв Г. М. Тренерська майстернсть: теорйя 1 практика. Техноломя проведення 

тренлитив: [метод. пос16.|. — Львв : СПОЛОМ, 2021. — 280 с. 

6. Методичн! рекомендаций щодо шдвищення ефективност! р1зних програм ф!зичного 

виховання в школь 1х змсту та технологй реалзаци / [Т.Ю. Круцевич, О.Л. Благй, Г.Г. 

Смолус, О.В. Андреева]. Кив: Наук. сыт, 2006. 25 с. 

7. Москаленко Н.В. Кожедуб Т.Г. Гнноващйн1 шдходи до теоретично{ тидготовки у 

физичному виховани! : навчальний посбник. Дншропетровськ, 2015. 107 с. 

8. Москаленко Н.В., Борисова Ю.Ю., Сидорчук Т.В., Лядська О.Ю. нформацщйн! технологи 
у фзичному вихованн!: навч. посбник. Дншропетровськ: 1нноваца, 2014. 128 с. 

9. Платонов В.М. Перюдизащя спортивного тренування. Загальна теоря 1 Й практичнее 

застосування / Володимир Миколайович Платонов. -К.: Олмтийська литература, 2013. -624 с. 

Тнформащин:! ресурси 

1. Биря://луЧосх.га/ 11-29051 Вел 

2. Вирз://Чосмежег.уапдех г/ 

3. мулм.апи.4рла2016_ роюо7Веппуа_ргаКНКа.раЁ 

Бирз:/Лекези.оге/ 
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