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A eficácia do desenvolvimento futuro dos esportes olímpicos mundiais e 

nacionais depende significativamente do nível de educação e 

conhecimento científico dos treinadores e de seu treinamento profissional. 

Garantir uma equipe de treinamento altamente qualificada é um problema 

difícil e agudo. Em condições modernas, a preparação de especialistas 

dessa profissão é um processo bastante complicado, pois é necessário 

para que eles dominem não apenas o básico de um esporte em particular, 

mas também por inúmeros conhecimentos cientificamente fundamentados 

de esferas, o que garantirá a eficácia do processo de treinamento, a 

capacidade de resolver com êxito os aspectos organizacionais, 

metodológicos, educacionais e outr, tarefas importantes no sistema de 

preparação olímpica dos atletas. 

Considerando tudo isso, o Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia 

sinceramente saúda e apóia a iniciativa do Instituto Olímpico Educacional e 

Científico (Instituto Olímpico), criado no ano passado na estrutura da 

universidade Nacional de educação física e esportes da Ucrânia, para 

abrir,a partir do ano acadêmico 2020/2021, o programa de mestrado em 

«Preparação esportiva e a atividade do treinador na modalidade esportiva 

olímpica».

É importante que este programa tenha sido desenvolvido e será 

praticamente implementado por especialistas experientes que não são 

conhecidos na ciência do esporte apenas na Ucrânia, mas também muito 

além de suas fronteiras, de modo que os atletas altamente qualificados 

poderiam se especializar e, ao mesmo tempo,um ensino superior profundo 

e multifacetado no nível de mestrado, sem interromper sua carreira 

esportiva.
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CAMPEÃO OLÍMPICO SERGEY 

BUBKA



MINISTRO DA JUVENTUDE 
E ESPORTES DA UCRÂNIA 

VADIM GUTSAIT

Para o Ministério da Juventude e Esportes da Ucrânia, uma das prioridades 

é o esporte olímpico e as conquistas de nossos atletas nos Jogos 

Olímpicos. Um papel importante, nos programas de preparação olímpica 

para os atletas do nosso país por tão importantes e prestigiadas 

competições internacionais complexas, como os Jogos Olímpicos e 

Olimpíadas de Inverno. O desempenho bem-sucedido de nossos atletas 

nas arenas olímpicas é impossível sem o nível adequado de preparação 

desses especialistas, cujos conhecimentos, habilidades e esforços 

criativos alcançam vitórias esportivas - estamos falando, antes de tudo, 

sobre equipe treinadora. Qualidade adequada de educação e qualificação 

profissional a qualidade dos treinadores, deve ser assegurada durante a 

sua formação em instituições de ensino superior de Educação. Entre 

essas instituições, a principal é a bem conhecida no mundo, a 

Universidade Nacional de Educação Física e Esportes da Ucrânia, no 

Instituto Olímpico Científico, do qual, desde 2020, está aberto o programa 

de mestrado «Preparação esportiva e a atividade do treinador na 

modalidade esportiva olímpica». Com a abertura do mestrado, os jovens 

com um nível básico de

educação, terão a oportunidade de dominar uma especialidade de 

treinamento em nível mundial, que é extremamente importante e 

prestigiosa na vida da comunidade esportiva mundial. Os ensino do 

mestrado também é promissor para atletas de alto rendimento, que, assim, 

serão capazes de simultaneamente com uma carreira esportiva, obter o 

nível adequado de ensino superior especializado na especialidade de 

treinador, que será útil para eles, mais tarde na vida - após a realização de 

performances esportivas.



REITOR DA UNIVERSIDADE NACIONAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES DA UCRÂNIA,  
PROFESSOR   YEVHEN IMAS
Ao longo dos 90 anos de história da Universidade Nacional de Educação 

Física e Esportes da Ucrânia, as principais atividades foram o 

desenvolvimento de bases científicas e práticas para a preparação de 

atletas das mais altas qualificações e a preparação de treinadores em 

esportes olímpicos.

Atualmente, devido à crescente concorrência no mundo e nas arenas 

esportivas olímpicas e à crescente importância do sucesso esportivo, na 

vida política e social da comunidade mundial, os requisitos para o nível de 

conhecimento e as habilidades pedagógicas dos treinadores aumentaram 

significativamente. Para alinhar o sistema de preparação de treinadores às 

mais altas realizações da ciência e prática mundiais, em 2019 foi criada na 

Universidade uma instituição científica e educacional «Instituto Olímpico 

Educacional e Científico», e em 2020, com base em um programa de 

mestrado na especialização «Preparação esportiva e a atividade do 

treinador na modalidade esportiva olímpica», no qual especialistas 

nacionais e estrangeiros estão envolvidos em atividades educacionais.

Convidamos os graduados das instituições de ensino superior que 

desejam se dedicar as atividades do treinamento, a estudar no mestrado, 

com os mais importantes e prestigiados no mundo dos esportes 

modernos. Essa educação também pode ser especialmente promissor para 

atletas altamente qualificados, pois permitirá combinar com êxito uma 

carreira esportiva de longo prazo com uma educacional e se tornará a 

chave para o sucesso da atividade profissional, após a conclusão das 

performances esportivas.



DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E 
CIÊNCIA DO INSTITUTO OLÍMPICO DA UNEFEU, 
PROFESSORA MARIA BULATOVA
A abertura em 2020 no Instituto Olímpico Educacional e Científico da 

Universidade Nacional de Educação Física e Esportes da Ucrânia da 

especialização do mestrado «Preparação esportiva e a atividade do treinador 

na modalidade esportiva olímpica» é ditada pelos requisitos modernos dos 

esportes olímpicos mundiais e nacionais.

As altas demandas da atualidade, geradas pela crescente concorrência no 

mundo e nas arenas olímpicas, tornam necessário preparar não apenas 

treinadores qualificados com conhecimentos e habilidades profissionais em 

um esporte específico, mas também especialistas com um profundo 

conhecimento dos aspectos históricos, culturais, sociais, políticos e 

econômicos do esporte olímpico, conhecimento básico da fisiologia do 

esporte, psicologia do esporte, medicina esportiva, gestão esportiva, bem 

como aqueles que têm informações sobre nutrição especializada para atletas, 

sobre o uso de agentes farmacológicos permitidos, sobre o fortalecimento da 

adaptação a altas cargas de treinamento e competitivas e a aceleração da 

recuperação após eles, sobre o combate ao uso de doping nos esportes, etc.

É por isso que todas as atividades científicas e educacionais da equipe do 

Instituto Olímpico da UNEFEU - UNIVERSIDADE NACIONAL EDUCAÇÃO FÍSICA E 

ESPORTE DA UCRÂNIA, são direcionadas à compreensão, análise e generalização 

de um amplo e constantemente atualizado conjunto de conhecimentos 

científicos e sua implementação no processo educacional, o que levou, em 

particular, à abertura de um novo programa de mestrado «Preparação 

esportiva e a atividade do treinador na modalidade esportiva olímpica».



UNEFEU NO SISTEMA 
OLÍMPICO ESPORTIVO 

As principais atividades da Universidade Nacional de 

educação física e esportes da Ucrânia, desde a sua 

fundação em 1930, vem preparando especialistas no 

campo de esportes de alto rendimento  e sua 

fundamentação científica, assistência a atletas de 

elite na preparação para competições de nível 

mundial. 

Essa atividade adquiriu particular importância desde 

1952, quando atletas da Ucrânia tiveram a 

oportunidade de ir para arena Olímpica, como parte 

da equipe nacional da URSS.

Para o período de 1952 a 2016, 189 estudantes da 

Universidade se tornaram campeões e vencedores 

dos Jogos Olímpicos, que ganharam 124 medalhas em 

ouro, 89 em prata e 96 em bronze, sendo em 25 

modalidades esportivas olímpicas.

Por muitos anos, os resultados de pesquisas 

científicas e desenvolvimentos metodológicos de 

cientistas, professores, treinadores e outros 

especialistas realizados na Universidade foram 

implementados com sucesso na preparação de 

atletas famosos. Como resultado, desde 1952, 462 

atletas ucranianos que ganharam 620 medalhas 

olímpicas, no total foram treinados por 151 

treinadores - graduados da Universidade Nacional de 

Educação Física e Esportes da Ucrânia.



NOSSOS ALUNOS NO 
SISTEMA MUNDIAL 

OLÍMPICO

Ao longo de 70 anos na Universidade, é realizado 

com sucesso o ensino de estudantes de 

graduação e doutores – treinadores, gestores de 

esporte e de outros profissionais de diferentes 

países da Europa, Ásia, África, América Central. No 

total, mais de 1000 estudantes e pós-graduados 

de mais de 60 países do mundo receberam 

diplomas de ensino superior da Universidade.

A maioria dos graduados dedicaram-se a atividades de treinamento, 

científicas e de ensino em faculdades, universidades ou institutos. 

Muitos deles tiveram um papel importante no desenvolvimento do 

movimento olímpico no mundo e em seus países, sendo membros e 

líderes de organizações esportivas internacionais (Comitê Olímpico 

Internacional, federações internacionais de esporte etc.), comitês 

olímpicos nacionais, órgãos de administração estatal de esportes, 

instituições educacionais especializadas, etc.



Uma das atividades mais importantes de nossos especialistas 

é a cooperação internacional e a prestação de assistência 

científica e prática a organizações internacionais e nacionais:

− Os especialistas universitários atuam como especialistas e 

iniciantes na implementação de projetos atuais do Comitê 

Olímpico Internacional, Federações Esportivas Internacionais, 

Academia Olímpica Internacional, Comitê Olímpico Europeu, 

Academias Olímpicas Europeias, Federação Internacional de 

Esportes Universitários (FISU), Associação Internacional de 

Cultura Física e Universidades Esportivas, etc;

−  Os especialistas universitários prestam assistência 

regularmente em instalação de programas científicos e 

educacionais em muitos países: Azerbaijão, Argentina, 

Bielorrússia, Bulgária, Brasil, Alemanha, Espanha, Itália, 

Cazaquistão, China, México, Polônia, Federação Russa, Romênia, 

França, Japão, etc .;

− As realizações científicas e práticas dos funcionários da 

Universidade se refletem em numerosos trabalhos - 

monografias científicas, livros didáticos, enciclopédias 

publicadas não apenas na Ucrânia, mas também na Argentina, 

Bulgária, Brasil, Venezuela, Alemanha, Espanha, Itália, China, 

Colômbia, Cuba, Cuba, México, Polônia, Portugal, Federação 

Russa, Romênia, Tunísia, Uruguai, Chile, Japão, etc. Em todos 

esses países, esses trabalhos científicos são amplamente 

utilizados no processo educacional de instituições de ensino 

superior que preparão especialistas no campo do esporte.

A COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL



Iniciativas da Universidade

1993 - criação do Departamento de Esportes Olímpicos e introdução da 

disciplina «Esporte Olímpico» no currículo

1993 - criação do Centro de Pesquisa e Educação Olímpica

1993 - criação do Congresso Olímpico Internacional «Esportes Olímpicos e 

Esportes para Todos», sob o patrocínio do Comitê Olímpico Internacional

1993 - abertura de uma editora especializada em literatura educacional e 

científica «Literatura Olímpica»

1994 - publicação do primeiro livro didático do mundo para instituições 

educacionais especializadas «Esporte Olímpico» e sua apresentação no 

Congresso Olímpico Mundial em Paris, organizado pelo Presidente do Comitê 

Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch

1997 - publicação pelo Comitê Olímpico Internacional do livro «Esporte 

Olímpico» em inglês e sua distribuição nos comitês olímpicos nacionais do 

mundo

1997 - abertura da especialidade científica «Esporte Olímpico»

1997 - introdução da especialidade «Esporte Olímpico» no sistema de ensino 

superior

1997 - publicação do livro didático «Preparação esportiva de atletas no 

esporte olímpico», premiado com o Prêmio Estadual da Ucrânia no campo da 

ciência e tecnologia e republicado em muitos países do mundo

2002 - a abertura do programa de mestrado «Esporte Olímpico»

2013 - abertura do Centro Internacional de Pesquisa Olímpica e educação

2019 - a abertura do Instituto Olímpico Educacional e Científico

ESPORTE 
OLÍMPICO NO 
SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO
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Para desenvolver ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento das 

atividades no campo dos esportes olímpicos em 2019 na 

Universidade Nacional de Educação Física e Esportes,foi inaugurado 

o Instituto Olímpico Educacional e Científico (Instituto Olímpico).

Atividades científicas e educacionais do Instituto Olímpico 

concentrado em duas direções. O primeiro deles abrange o estudo 

do patrimônio histórico e cultural dos Jogos Olímpicos e dos 

esportes olímpicos como parte original e fascinante da cultura 

mundial, bem como seu uso no sistema de educação humanitária. A 

segunda direção prevê um estudo profundo do sistema da 

preparação esportiva na unidade orgânica do conhecimento 

pedagógico do esporte, médico-biológico, psicológico e 

organizacional-gerencial, de sua sistematização e generalização.

O fato é que, o intenso desenvolvimento da ciência esportiva 

mundial nas últimas três décadas, devido ao aumento acentuado da 

popularidade, significado político e social dos esportes olímpicos e 

seu poder financeiro, levou ao acúmulo de uma enorme variedade 

de conhecimentos empíricos relacionados a vários aspectos da 

preparação de atletas, desde a identificação de talentos esportivos 

até a participação em campeonatos mundiais e jogos olímpicos. A 

maior parte desse  conhecimento, apresentada em milhares de 

publicações científicas, requer estudo, seleção dos importantes e 

promissores, descartando os duvidosos, errôneos ou insignificante 

e a formação nesta base dos fundamentos teóricos e 

metodológicos do sistema moderno de treinamento de atletas de 

alto rendimento e aplicações metodológicas claras para seus 

vários aspectos e esportes. 

INSTITUTO OLÍMPICO 
EDUCACIONAL E 
CIENTÍFICO



•
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A orientação do Instituto Olímpico para atividades educacionais baseadas nas realizações da ciência 

moderna e das melhores práticas envolve a reflexão dos resultados do trabalho analítico na generalização 

de trabalhos científicos e metodológicos, currículos de disciplinas acadêmicas, várias formas de 

organização, processo educacional - seminários, conferências, seminários on-line, discussões, teste de 

conhecimento, preparação para a defesa da tese.

Um dos projetos implementados pelo Instituto Olímpico, em estreita cooperação com o Comitê Olímpico 

Nacional da Ucrânia, um bom sistema de seminários on-line sobre os problemas mais prementes em 

Esportes Olímpicos e a prepração de atletas. Tais seminários semanais foram realizados em abril-junho de 

2020, causou uma ampla resposta: cada um deles contou com a presença de 500 a 1000 especialistas, não 

apenas da Ucrânia, mas também de vizinhos países.

A área de atividade mais importante do Instituto Olímpico foi a abertura do mestrado na especialidade 

«Preparação esportiva e a atividade do treinador na modalidade esportiva olímpica». A criação dessa 

estrutura educacional, deve-se à necessidade urgente de esportes olímpicos por técnicos altamente 

qualificados, capazes de encontrar crianças promissoras, desenvolver suas inclinações naturais ao 

máximo, levá-las ao nível de realizações mais altas e garantir uma carreira esportiva longa e bem-

sucedida.

No programa de mestrado, uma ampla gama de conhecimentos especiais no campo da preparação 

esportiva é organicamente complementada por uma variedade de informações de disciplinas relacionadas 

intimamente relacionadas à qualidade do processo de treinamento e às possibilidades de sua realização.

As formas de organização do processo educacional não são menos importantes. Aqui, juntamente com as 

formas tradicionais, confirmadas por muitos anos de prática bem-sucedida, novas formas são usadas, 

baseadas em tecnologias modernas da informação e permitindo fornecer uma preparação contínua de alta 

qualidade em um modo à distância, com recursos financeiros significativamente mais baixos, recursos 

organizacionais e temporários. Tal tecnologias educacionais, também  para atletas de alto rendimento, que 

estão em treinamento durante todo o ano e modos competitivos, mas que desejam combinar uma carreira 

esportiva com uma educacional.
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Numa época em que o esporte olímpico se tornou um dos aspectos mais 
brilhantes e populares da vida internacional, que adquiriu uma escala e 
severidade sem precedentes na competição em arenas esportivas, os 
requisitos para especialistas diretamente relacionados a preparação de atletas 
aumentaram acentuadamente. Figura central entre eles, são indubitavelmente, 
os treinadores cujo conhecimento, habilidade e criatividade são a base sobre a 
qual apenas os talentos esportivos podem ser identificados e levados ao mais 
alto rendimento.
Para a preparação desses treinadores, está no Centro Educacional e o Instituto 
Olímpico Científico da Universidade Nacional de Educação Física e Esportes da 
Ucrânia. As atividades educacionais do instituto são baseadas na generalização 
e trazem aos estudantes uma enorme variedade de conhecimentos e 
realizações da prática no campo do esporte e áreas relacionadas.
O conhecimento e as habilidades práticas de um treinador moderno não podem 
ser limitado às realizações da ciência e da prática no campo de atividades de 
treinamento reais. Eles devem ser complementados por uma base científica 
versátil e conhecimento prático, áreas abrangidas na anatomia e fisiologia 
esportiva, cinesiologia e psicologia, nutrição e medicina esportiva. Não menos 
importantes são as idéias amplas nas esferas dos fundamentos 
organizacionais e gerenciais das atividades dos sistemas olímpicos 
internacionais e nacionais, o funcionamento de várias organizações que 
fornecem a preparação e atividade competitiva aos atletas. Também é 
importante entender que a autoridade do treinador e seu potencial criativo 
também exigem o estudo da história dos esportes olímpicos, seu lugar no 
sistema de educação humanitária e educacional de crianças e jovens, bem 
como processos que ocorrem na sociedade e afetam o desenvolvimento do 
esporte e a eficácia da preparação de atletas.
Compreender isso, formou a base do conteúdo do programa de preparação dos 
treinadores do mais alto nível educacional no mestrado do Instituto Olímpico, 
bem como a seleção de profissionais com profundo conhecimento e alta 
autoridade científica e pedagógica.

PROGRAMA DO MESTRADO 
«PREPARAÇÃO ESPORTIVA E 
A ATIVIDADE DO TREINADOR 

NA MODALIDADE 
ESPORTIVA OLÍMPICA»

                 DIRETOR DO 
PROGRAMA, PROFESSOR 

V.N. PLATONOV
                                                  



O QUE É UM PROGRAMA DE MESTRADO «PREPARAÇÃO 
ESPORTIVA E A ATIVIDADE DO TREINADOR NA MODALIDADE 

ESPORTIVA OLÍMPICA»

O programa de mestrado é baseado em uma reflexão versátil das 

realizações da ciência esportiva mundial e experiência de prática no 

campo de preparação esportiva, atividades do treinador, bem como em 

áreas relacionadas que afetam sua eficácia.

O curso de mestrado é destinado a profissionais que desejam melhorar 

significativamente seu nível acadêmico, dominar abordagens e tecnologias 

modernas para obter sucesso nas atividades práticas.

Também fornece o estudo do vocabulário profissional em línguas 

estrangeiras, necessário para atividades bem-sucedidas nos esportes do 

mundo moderno.

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE MESTRADO, PARA 
AJUDÁ-LO NO CRESCIMENTO PROFISSIONAL

Como resultado do curso de mestrado, você receberá:

- uma educação num ambiente altamente profissional, moldado por muitos anos de rica história desta 

universidade e a habilidade de  especialistas de renome mundial envolvidos no ensino do mestrado;

- conhecimento profundo no campo da teoria e metodologia do treinamento esportivo;

- conhecimento  das matérias relacionadas com a preparação desportiva e vital para um treinador bem 

sucedido - história, sociologia, fisiologia, bioquímica, morfologia, ciências nutricionais, psicologia, gestão, etc;

- uma oportunidade de se familiarizar com o trabalho do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia, federações de 

esportes olímpicos, principais centros onde as equipes nacionais são treinadas;

- conhecimento e capacidade de conduzir pesquisas científicas, bem como interpretação dos resultados 

obtidos, tão necessários na atividade do treinador.

A educação recebida permitirá, que você construa uma carreira de sucesso no campo dos esportes 

olímpicos - o fenômeno mais popular no mundo global moderno.



1.Teoria geral e metodologia do treinamento esportivo.

Área temática e formação teórica. Elaboração da teoria e o conhecimento do sistema moderno. Objetivos, tarefas, 

meios, padrões, princípios.

Esportes olímpicos e seu lugar no programa dos Jogos Olímpicos.

O sistema de competições esportivas e atividades competitivas.

2.As reações de adaptação do organismo de atletas, no processo da preparação esportiva.

Adaptação do organismo dos atletas. Adaptação urgente e de longo prazo. Desadaptação, readaptação e excesso de 

adaptação. Adaptação de sistemas funcionais. Adaptação do sistema motor. Músculos esqueléticos: estrutura, 

mecanismos de funcionamento, características das fibras musculares e unidades motoras, alterações sob a 

influência do estresse, adaptação dos ossos e tecidos conjuntivos.

3. Fornecimento de energia da atividade muscular

O sistema de fornecimento de energia alática  (ATP, PCr ). Sistema de fornecimento de energia lática. O sistema de 

fornecimento de energia aeróbio. Fornecimento de energia dos diferentes tipos de atividade muscular.

Excesso de fadiga. Excesso da tensão. Excesso de treinamento. Carga. Sobrecarga. Recuperação, supercompensação, 

efeito residual do treinamento.

GRADE CURRICULAR DO CURSO DE MESTRADO

SEÇÃO PRINCIPAL 

PREPARAÇÃO ESPORTIVA E A ATIVIDADE DO TREINADOR NA 
MODALIDADE ESPORTIVA OLÍMPICA



4.Controle dos movimentos e preparação técnica.
Fundamentos básicos do controle de movimentos voluntários. Sistema nervoso na regulação dos movimentos e a 
execução do aparato motor. Prontidão técnica e preparação técnica: estrutura, meios, métodos, etapas, estágios, 
especificidade das modalidades desportivas.

5.Preparação tática e psicológica de atletas.
Tática esportiva e preparação tática. Conteúdo, meios, métodos. Especificidade das modalidades desportivas. 
Preparação psicológica. Vontade, autoconfiança, sensações e sentimentos especializados, estados iniciais, 
tolerância ao estresse, ansiedade, depressão, etc. Conteúdo, meios, métodos, especificidade das modalidades 
desportivas.

6.Capacidades motoras e preparação física dos atletas.
Capacidade de velocidade e metodologia de desenvolvimento. Capacidades de força e preparação da força. 
Resistência: tipos e métodos de desenvolvimento. Capacidades de agilidade e coordenação: tipos e métodos de 
desenvolvimento. Flexibilidade e mobilidade nas articulações.

7.Desenvolvimento do crescimento humano e preparação a longo prazo de atletas.
Faixas etárias do desenvolvimento humano. Desenvolvimento neurológico. Desenvolvimento motor. Sistemas de 
energia. Períodos sensíveis. Período pré-puberdade, puberdade e pós-puberdade.

Treinamento de mulheres: especificidade, fatores de risco. Sistema de melhoria a longo prazo. Estágio da formação 
da maestria desportiva. Estágio de desenvolvimento e manutenção da maestria desportiva. Etapas da preparação: 
inicial, preliminar básica, base-especializada, alto rendimento , realização máxima das capacidades individuais, 
preservação e declínio gradual da maestria desportiva, o final de uma carreira esportiva.

8.Elaboração do ciclo anual de preparação dos atletas.

Fundamentos da periodização do treinamento desportivo. Alternativa e modelos de periodização concorrentes. 
Modelos modernos. Etapa de preparação direta para as competições principais. Elaboração dos elementos da meso 
e microestrutura. Mesociclos, microciclos, sessões de treinamento e suas partes. Fundamentos da elaboração e 
conteúdo específico.

9.Identificação, seleção e orientação de talentos.

Critérios básicos, organizacionais e características dos recursos. Predisposição genética.O físico e capacidades 
dos sistemas funcionais. Etapas de seleção esportiva e sua relação com as etapas de preparação a longo prazo. 
Orientação da preparação. Especificidade das modalidades esportivas.



10. Controle, gerenciamento, modelagem e prognóstico no sistema de treinamento.
Teste das capacidades e habilidades motoras dos sistemas funcionais. Monitoramento do treinamento e das 
cargas competitivas. Controle de atividade competitiva. Processos de gerenciamento: tipos e conteúdo. 
Informação, fornecer soluções de gestão. Modelagem da preparação  e da atividade competitiva.Modelos de 
grupos e individuais. Tipos e métodos de prognósticos. Conteúdo das previsões operacionais, atuais, e de longo 
prazo.

11. Condições ambientais extremas.
Altitudes médias, altitudes altas e hipoxia artificial. Aclimatação,reaclimatação, o seu efeito residual. Competições 
e preparação em condições de altas e baixas temperaturas. Reação do organismo. Peculiaridade de adaptação. 
Fatores de risco e sua prevenção. Ritmos de dia e noite e stress do tempo.Dessincronização e ressincronização 
de ritmos circadianos. Voos de longa distância. Fadiga na estrada.



Essas seções apresentam seletivamente 

informações de várias disciplinas, que 

permitem expandir as idéias dos alunos em 

uma ampla gama de tópicos e problemas 

relacionados com atividades do treinador, que 

afetam diretamente o seu desempenho, bem 

como ampliam o horizonte na área de esporte 

olímpico e do movimento olímpico.

HISTÓRIA DOS ESPORTES 
OLÍMPICOS

DISCIPLINAS 
SELETIVAS

A seção histórica do programa de mestrado 

cobre a totalidade dos fatos e fenômenos, que 

ampliam os horizontes gerais dos treinadores, 

trabalhando no campo dos esportes olímpicos, 

permitindo que eles usem o conhecimento 

adquirido como parte da educação humanitária 

dos estudantes.

O estudo da história do Movimento Olímpico e 

dos Jogos Olímpicos abrange cinco áreas:

• a história dos Jogos Olímpicos desde o seu 

início na Grécia Antiga até os dias atuais;

• a história das pessoas que conectaram suas 

vidas ao esporte olímpico - seus eventos 

(realizações, papel, visões, etc.);

• história do esporte olímpico;

• história dos processos que ocorrem no 

movimento olímpico associado aos Jogos 

Olímpicos;

• história dos vínculos entre esportes 

olímpicos e cultura, arte, formação, educação, 

política, economia e outros lados da vida.



SOCIOLOGIA 
DO ESPORTE 
OLÍMPICO

Na seção sociológica do programa de mestrado, o movimento 

Olímpico é apresentado como a atividade agregada de pessoas e 

organizações unidas por interesses gerais e privados, objetivos, 

orientações de valor associadas aos esportes olímpicos e ao 

movimento olímpico.

A área de assunto da sociologia dos esportes olímpicos abrange uma 

ampla gama de atividades da comunidade social nos aspectos 

cognitivo, ideológico, organizacional e gerencial, sócio-político, 

humanitário e educacional. O programa assume ampla consideração 

de tais tópicos:

• A base fatológica dos Jogos Olímpicos e do movimento olímpico, 

características dos processos sociais e fenômenos que determinam 

os caminhos de seu desenvolvimento.

• O lugar dos esportes olímpicos na vida da comunidade mundial e na 

vida social de vários países.Condição financeira e material, 

dificuldades, contradições, abordagens alternativas, características 

da regulamentação legal, perspectivas de desenvolvimento futuro.

•Participação de mulheres em esportes olímpicos. Desigualdade de 

gênero, feminismo agressivo, a parte feminina do programa dos 

Jogos Olímpicos, etc.

• Doping nos esportes olímpicos: uma crise severa e maneiras de 

superá-la.

Atividades de antidopagem da agência Mundial  Antidopagem.

• Aspectos profissionais, morais e éticos de notícias da mídia no 

campo do esporte límpico.

• O papel social de um atleta nos esportes olímpicos, sua carreira, 

garantias sociais e de segurança, participação na distribuição de 

movimentos, saúde e cuidados médicos.
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Esta seção trata apenas da parte da 

administração no esportes olímpico, que está 

diretamente relacionado com a atividade do 

treinador.

Os seguintes tópicos são apresentados:

• Estratégia geral de treinamento de longo prazo 

de atletas em esportes olímpicos, 

organizacionais, financeiros, pessoal, recursos 

materiais e técnicos para sua implementação.

• Zonas críticas na carreira esportiva dos 

atletas, fatores de risco e formas de superá-los.

• Abordagens para o desenvolvimento da 

juventude, esportes de reserva e esportes de 

alto rendimento.

• Questões de interação entre comitês olímpicos 

nacionais, federações esportivas e órgãos 

governamentais para o desenvolvimento do 

esporte.

• Sistemas de preparação para os Jogos 

Olímpicos em diferentes países do mundo. O 

lugar dos centros de treinamento esportivo no 

sistema de preparação do atletas. Aspectos 

organizacionais e gerenciais, materiais e 

técnicos, financeiros e funcionando.

GESTÃO OLÍMPICA



NUTRIÇÃO 
DO 
ESPORTE 
OLÍMPICO

1. Fundamentos da nutrição esportiva.

• Nutrientes básicos (macro e micronutrientes), normas de consumo 

de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fluidos em 

diversos esportes e competições; papel na manutenção do 

metabolismo como um fator importante para estimular o desempenho 

físico dos atletas.

• Valor energético das dietas entre representantes de vários esportes 

na dinâmica do treinamento esportivo, inclusive em diferentes 

condições climáticas.

• Cálculo das necessidades do organismo do atleta em energia e 

nutrientes. Conceito de metabolismo basal.

• Educação de treinadores modernos na avaliação básica da 

adequação dietética para a intensidade e foco das cargas físicas.

• Métodos antropométricos de exame na prática da preparação 

esportiva. Determinação da composição corporal e o papel de 

indicadores individuais no controle e gerenciamento do processo de 

treinamento do atleta.



NUTRIÇÃO 
DO 
ESPORTE 
OLÍMPICO

2. Meios de nutrição ergogênicos no esporte

• Nutrição esportiva, preventiva e corretiva foco em esportes. As 

principais classes de nutrientes ergogênicos agentes químicos e 

farmacológicos para estimular a atividade física mental e mental e 

acelerar a recuperação em esportes de elite e esportes da juventude.

• Consenso do COI-2018 sobre uso de suplementos alimentares em 

esportes olímpicos, para fins especiais. Fornecimento nutritivo do 

desenvolvimento das capacidades motororas dos atletas.

• Suporte nutricional para a prevenção e correção de microdanos 

musculares como forma de prevenir a fadiga e acelerar a 

recuperação pós-exercícios.

• O impacto negativo no organismo de substâncias proibidas nos 

esportes, a possibilidade de substituí-las por suplementos 

alimentares aprovados para fins especiais.

• Suplementos nutricionais específicos para manter a saúde dos 

atletas (oxidantes e anti-hidroxipoxantes, cardio-, condro- e 

imunoprotetores).

3. Apoio psicológico na nutrição esportiva.

• Métodos de diagnóstico psicológico do comportamento alimentar de 

um atleta; a relação entre as propriedades mentais da personalidade 

e as características do comportamento alimentar do atleta.

• Métodos de correção psicológica do comportamento alimentar de um 

atleta, a fim de formar um alto nível de desempenho físico e mental.



NUTRIÇÃO 
DO 
ESPORTE 
OLÍMPICO

4. Diagnóstico laboratorial em nutrição esportiva.

• Marcadores de laboratório para avaliar a adequação do suprimento de 

nutrientes no monitoramento do estado nutricional dos atletas. As regras 

para a elaboração de algoritmos e a frequência do monitoramento 

laboratorial em diferentes períodos de preparação.

• Aplicação de indicadores laboratoriais para monitoramento nutricional na 

resolução de tarefas gerais e específicas do processo de treinamento.



APOIO PSICOLÓGICO AO TREINAMENTO E PROCESSO 
COMPETITIVO NO ESPORTE OLÍMPICO

1.O estado moderno do desenvolvimento da ciência e apoio psicológico para a preparação 

de atletas.

• Problemas e conteúdos da preparação psicológica nos esportes olímpicos modernos.

• O papel dos fatores psicológicos no processo de preparação esportiva. Características do 

suporte psicológico do treinamento e atividades de atletas e fatores que influenciam sua 

otimização. Fatores psicológicos internos e sua influência na efetividade da atividade 

competitiva. Fatores ambientais e sua influência na atividade competitiva e no estado 

psicológico dos atletas.

• Psicodiagnóstico e psicocorreção como componentes básicos do suporte psicológico da 

atividade esportiva.

• Gerenciamento e controle da preparação psicológica de atletas em esportes olímpicos.

2. Psicodiagnóstico no esporte.

• Diagnóstico de processos cognitivos mentais da personalidade de 

um atleta.

• Métodos para diagnosticar o estado psicológico de um atleta.

• Diagnóstico dos traços de personalidade do atleta.

• Um complexo de critérios psicológicos para diagnosticar a 

personalidade de atletas de alto rendimento em diferentes 

modalidades esportivas.



3. Psicocorreção no esporte.

• Algoritmo para correção psicológica da personalidade do atleta.

• Métodos psicoterapêuticos de correção em atividades esportivas.

• Aconselhamento psicológico.

• Treinamento psicológico.

• Justificação da seleção de meios e métodos psicológicos para garantir a preparação de 

atletas.

4. Psicologia social no esporte olímpico.

• Psicologia social das relações do grupo em equipe.

• Psicologia social da comunicação (atleta - atleta;

treinador - atleta).

• Psicologia social da personalidade do atleta.

5. A habilidade pedagógica do treinador.

• Conteúdo da atividade pedagógica do treinador.

• Critérios de excelência pedagógica e pré-requisitos para aumentar a eficácia do treinador.

• Componentes da habilidade profissional de um treinador.

• Requisitos para as atividades de um treinador em esporte olímpico.

6. Psicofisiologia no esporte.

• Fundamentos psicofisiológicos das capacidades motoras.

• Aspectos psicofisiológicos do estado de prontidão.

• Aspectos psicofisiológicos do estado de overtraining.

• Seleção psicofisiológica no esporte, principais tarefas e critérios.



NOSSOS 
PROFESSORES
A base da metodologia das atividades do ensino, implica a necessidade 

de estudo constante das realizações da ciência e da prática, 

sistematização, generalização e análise de um conjunto significativo de 

informações, sua expansão e aprimoramento contínuo, seguidos de sua 

introdução no processo de formação de graduandos. Essa abordagem é 

a única correta nas condições modernas do acúmulo de conhecimentos 

e das realizações da prática, semelhantes a avalanches. Naturalmente, 

sua implementação está disponível apenas para especialistas altamente 

qualificados que receberam amplo reconhecimento no país e no 

exterior. Por isso, o Instituto Olímpico Científico e Educacional 

estabeleceu requisitos extremamente altos para a seleção de equipes 

científicas e pedagógicas, atraindo como os principais palestrantes 

nacionais e estrangeiros, doutores em ciências e professores que 

atuam no trabalho criativo e têm alta autoridade. Também são atraídos 

jovens candidatos de ciências (doutores em filosofia) que obtiveram 

sucesso significativo em atividades científicas e pedagógicas.

O problema de preparar treinadores altamente qualificados é 

extremamente desafiador para muitos países do mundo, o que também 

influenciou a equipe de professores convidados a trabalhar no Instituto 

Olímpico.



Vladimir N. Platonov (diretor do projeto) - doutor em ciências pedagógicas, professor, membro titular da Academia Ucraniana 
de Ciências, especialista em teoria e metodologia de preparação de atletas em esportes olímpicos

Sergey N. Bubka - doutor em ciências da educação física e esporte, membro titular da Academia Ucraniana de Ciências, 
presidente do NOC Ucrânia, membro do Comitê Executivo do COI, especialista em história e teoria do esporte olímpico, gestão 
esportiva

Maria M. Bulatova - doutora em ciências pedagógicas, professora, membro titular da Academia Ucraniana de Ciências, 
especialista em história e sociologia dos esportes olímpicos.

Manfred Lämmer (Alemanha) - doutor em filosofia clássica e história, professor da universidade de Colônia, especialista em 
história dos esportes olímpicos.

Dionyssis Gangas (Grécia) - doutor em jurisprudência, Academia Olímpica Internacional, especialista em direito nos aspectos 
de esportes olímpicos

Ulrich Hartmann (Alemanha) - doutor em ciências do esporte, professor da Universidade de Leipzig, especialista em 
diagnóstico funcional

Ron Maughan (Reino Unido) - doutor em fisiologia, professor emérito da Universidade de Loughborough , especialista
em dietética e farmacologia

Larisa M. Gunina  - doutora em ciências biológicas, professora, especialista em nutrição esportiva e  farmacologia

Yuri A. Pavlenko - doutor em ciências da educação física e esportes, professor, especialista em teoria e metodologia da 
preparação de atletas em esportes olímpicos

Elena K. Koslova - doutora em ciências da educação física e esportes, professora, especialista em teoria e metodologia da 
preparação de atletas em esportes olímpicos

Vladimir V. Tomashevsky - candidato a ciência da educação física e esportes, docente associado, especialista em tecnologia da 
informação

Irina L. Rybina - doutora em ciências biológicas, especialista em clínica e de diagnósticos laboratoriais do mais alto grau de 
qualificação

Nadezhda L. Vysochina - doutora em ciências da educação física e esportes, especialista em psicologia da condução de 
preparação olímpica

Georgy V. Korobeinikov - doutor em ciências biológicas, professor, especialista em psicofisiologia do esporte, preparação de 
esportes de luta

Irina S. Sivash - candidata a ciência da educação física e esportes, docente associada, especialista em nutrição esportiva

Lidiya A. Radchenko - candidata a ciência da educação física e esportes, docente associada, especialista em história do 
esporte olímpico e educação olímpica

Svetlana B. Drozdovskaya - doutora em ciências biológicas, professora, especialista em fisiologia e genética do esporte



A duração do curso é de 16 meses (três semestres).

O curso é realizado em modo contínuo à distância e inclui cursos de leitura em cada disciplina, seminários, painéis 

de discussão, avaliação dos conhecimentos, preparação do trabalho final e sua defesa pública.

As aulas são ministradas em grupos, de acordo com o idioma a princípio (ucraniano, russo, inglês, espanhol e 

português). Cidadãos da Ucrânia pode concluir o curso de mestrado em ucraniano. Para os cidadãos dos estados 

pós-soviéticos, o processo educacional pode ser fornecido em russo. Ensino de inglês, espanhol e português, 

também estipulado pelo currículo, pode ter perspectivas de representantes de outros países, bem como para 

estudantes ucranianos que procuram melhorar seu próprio nível de línguas estrangeiras.

Possível divisão de grupos por países ou regiões (por exemplo, estudantes de graduação da China ou países da 

Central Ásia).

Os estudantes da magistratura recebem um pacote completo de informações sobre o conteúdo do treinamento, 

suas formas, métodos, ensino a linha de controle do conhecimento, preparação do trabalho final, etc.

Os alunos têm acesso à biblioteca eletrônica, contendo todo o volume de literatura básica e especial necessária 

para uma educação completa.

Durante o período de estudo, os alunos de graduação receberão gratuitamente uma biblioteca de literatura especial 

em ucraniano, russo, espanhol ou inglês (15 livros), cujo conteúdo abrange todo o estudo do  curso.

CARACTERÍSTICAS 
DO ENSINO NO 
MESTRADO



A partir de 1o de julho 2020, os tutores fornecem apoio organizacional e apresentação de documentos, prestando 

assistência aos candidatos em questões na preparação para os exames de admissão.

Aqueles que desejam estudar no mestrado, devem enviar ao tutor o formulário de inscrição preenchido e depois 

receberão  todas as informações em relação a outras ações.

Aqueles que desejam estudar no mestrado, enviaram os documentos ao comitê de seleção do Instituto Olímpico 

Educacional e Científico na Universidade Nacional de Educação Física e Esportes da Ucrânia, de 1 de agosto a 9 de 

outubro de 2020.

De 12 a 16 de outubro, é realizada uma entrevista pelo Skype, de acordo com o cronograma aprovado.

Os exames de admissão serão realizados on-line de 19 a 26 de outubro.

Início das aulas -  2 de novembro, 2020.

Duração dos semestres:

primeiro semestre – novembro a fevereiro,

segundo semestre - março a setembro,

terceiro semestre - novembro a fevereiro.

O pagamento do curso em moeda nacional da Ucrânia no montante equivalente a 3 mil dólares americanos US, 

sendo parcelados e pago antes de cada semestre.

SUBMISSÃO DE 
DOCUMENTOS



Contatos:

redua@sports-courses.com

+12991378907

www.sports-courses.com


