
 
Міністерство освіти і науки України 

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

Шановні колеги! 

Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету запрошує 

тренерів, тренерів-викладачів, фахівців у сфері фізичної культури і спорту, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників закладів освіти взяти участь у короткострокових програмах 

підвищення кваліфікації:  

1. «Програма підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших 

фахівців у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)» 
 

Орієнтовний період проведення: з 21.09.2020 р. по 02.10.2020 р.  

Робоча мова: українська. 

Форма участі: дистанційна. 

Загальний обсяг: 75 годин (2,5 кредити ЄКТС). 

Вартість: 750 грн.  
 

Тематичний план: 

 1. Дидактика сучасної системи підготовки спортсменів. 

 2. Фізична підготовка в реалізації спортивного результату та спортивного довголіття. 

 3. Сучасні технології вдосконалення технічної майстерності. 

 4. Методи контролю технічної підготовки та попередження спортивного травматизму. 

 5. Ролева функція тренера в психологічній підготовці спортсмена. 

 6. Тактична підготовка: сучасні методики та інструментарій. 

 7. Спортивна дієтологія на різних етапах підготовки спортсмена. 

 8. Медикаментозне забезпечення спортивної підготовки. Антидопінгові програми та 

контроль. 

 9. Специфіка підготовки спортсмена в макроциклі в різних видах спорту. 

10. Медичний супровід спортивної підготовки та відновлення. Надання домедичної 

допомоги. 
 

Умови участі: для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно до 15 вересня  

2020  року зареєструватися найбільш зручним для вас способом:  

- за QR-кодом:  

- заповнивши електронну заявку за посиланням: 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuJ0Y3o7AVi5Gtc8xM6VA3zTZp6yDKjleDYd75j-

pO4J6qFw/viewform ; 

- надіславши заявку (додаток 1) електронною поштою на адресу info@crkp.sumdu.edu.ua. 
 

Програми будуть проходити у режимі відеоконференції.  

За результатами участі у програмах учасники отримають свідоцтва про підвищення 

кваліфікації. 

 

 
Контактні особи:  

 - Гордієнко Віта Павлівна, заступник начальника центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу,  

e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua; 

 - Горета Любов В’ячеславівна, методист центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, e-mail: 

l.goreta@crkp.sumdu.edu.ua, тел. (050) 617-09-42. 
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2. «Підвищення кваліфікації працівників фізичного виховання закладів освіти» 

Орієнтовний період проведення: з 12.10.2020 р. по 19.10.2020 р.  

Робоча мова: українська. 

Форма участі: дистанційна. 

Загальний обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

Вартість: 350 грн.  
 

Тематичний план: 

1. Сучасні технології вдосконалення методів контролю в системі  фізичного виховання. 

Методи контролю фізичного розвитку та попередження  травматизму в системі фізичного 

виховання. 

2. Фізичне виховання як дидактична система формування гармонійно розвинутої 

особистості. Фізична підготовка учнів (школярів) в умовах закладу освіти. . 

3.Функції працівників фізичного виховання в сучасних умовах потреб до фізичного 

вдосконалення.  

4. Технології популяризації фізичної культури і спорту у закладах освіти.  

5. Інноваційні технології в системі фізичного виховання учнів. Використання ІКТ в 

організації спортивної роботи. 

6. Надання домедичної допомоги у процесі занять фізичним вихованням у закладах освіти. 

Умови участі: для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно до 4 жовтня  

2020  року зареєструватися найбільш зручним для вас способом:  

- за QR-кодом:  

- заповнивши електронну заявку за посиланням: 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuJ0Y3o7AVi5Gtc8xM6VA3zTZp6yDKjleDYd75j-

pO4J6qFw/viewform ; 

- надіславши заявку (додаток 2) електронною поштою на адресу info@crkp.sumdu.edu.ua. 
 

 
Контактні особи:  

 - Гордієнко Віта Павлівна, заступник начальника центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу,  

e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua; 

 - Горета Любов В’ячеславівна, методист центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, e-mail: 

l.goreta@crkp.sumdu.edu.ua, тел. (050) 617-09-42. 
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Додаток 1 

     

         

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації  

«Програма підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців 

у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові: ___________________________________________________ 

 

Місце роботи (навчальний заклад):______________________________________________ 

 

Посада:_____________________________________________________________________ 

 

Вид спорту:_________________________________________________________________ 

 

Контактний номер телефону: __________________________________________________ 

 

Адреса електронної пошти:____________________________________________________ 

 

Форма оплати (оберіть потрібний варіант): фізична особа / юридична особа 

 

 

     

      

  



 

Додаток 2 

 

 

 

    

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації  

«Підвищення кваліфікації працівників фізичного виховання закладів освіти» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові: ___________________________________________________ 

 

Місце роботи (навчальний заклад):______________________________________________ 

 

Посада:_____________________________________________________________________ 

 

Вид спорту:_________________________________________________________________ 

 

Контактний номер телефону: __________________________________________________ 

 

Адреса електронної пошти:____________________________________________________ 

 

Форма оплати (оберіть потрібний варіант): фізична особа / юридична особа 

 

 


