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Формування 

програмних 

компетентностей 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів наук з фізичного 

виховання і спорту та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК. 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

4. Здатність працювати в команді. 
5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

6. Здатність планувати та управляти часом. 

7. Навички міжособистісної взаємодії. 
ПК. 

 1. Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості. 
2. Здатність проводити тренування та супроводження участі 

спортсменів у змаганнях. 

3. Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення. 

4. Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та 

форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують. 

5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання 

рухової активності, раціонального харчування та інших чинників 

здорового способу життя. 

6. Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної 

культури і спорту. 

7. Здатність застосовувати знання про будову та функціонування 

організму людини. 

8. Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини. 
9. Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини 

у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні 

методи та прийоми. 

10. Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять 

фізичною культурою і спортом. 

11. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне 

обладнання та інвентар. 

12. Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами 

сфери фізичної культури і спорту. 
13. Здатність до безперервного професійного розвитку. 
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11.  www.sambo-fias.org 

12.  http://www.noc-ukr.org/   

1. http://www.olympic.org/ 

Політика  

оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

http://judo.in.ua/
http://wrestlingua.com/
http://www.judoinfo.kiev/ua
http://www.sportpedagogi/jrg.ua
http://ukrwrestling.com/
http://unitedworldwrestling.org/database
http://wrestlingua.com/books
http://www.ukrainejudo.com/
http://www.intjudo.eu/
http://www.sambo.net.ua/
http://www.sambo-fias.org/
http://www.noc-ukr.org/
http://www.olympic.org/


Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні методи (демонстрація, практичне 

вирішення поставлених завдань тощо) 

Оцінювання Обов’язкове – виконання самостійних робіт; участь у змаганнях 

різного рангу, спортивно-масових заходах та суддівстві. 

Опціональні: 

1. Активне навчання (відповіді, участь у дискусії). 

2. Виконання практичних завдань. 

3. Виконання спортивних нормативів з ЗФП та СФП. 

4. Виконання та підтвердження спортивних розрядів та звань. 
5. Здача усного заліку та іспиту (допуск до іспиту обов’язково). 



 

ДОДАТОК 

Навчальний контент 
 

 Теми Результати навчання 

Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУСПОРТУ  

1 Загальні основи методики навчання 

технічним діям у спортивних видах 

боротьби. 

Знати: Теоретико-методичні основи навчання 

руховим діям. Методика навчання техніки 

основним технічним діям у стійці. Методика 

навчання основним технічним діям у партері. 

Основні помилки, які виникають під час 

вивчення техніки змагальних вправ у 

спортивних видах боротьби. 

2  Засоби та методи технічної 

підготовки у спортивних видах 

боротьби 

Знати: Принципи підготовки спортсменів у 

спортивних видах боротьби. Засоби 

спортивного тренування у спортивних видах 

боротьби. Методи спортивного тренування у 

спортивних видах боротьби. Методи 

використання різноманітних вправ в процесі 

навчання борців 

3 Форми організації і проведення 

занять в спортивних видах боротьби 

Знати: Види, склад та характеристика, занять 

в спортивних видах боротьби. Задачі та 

характеристика тренувальних занять. 

Принципи складання планів-конспектів 

тренувальних занять по спортивній боротьбі. 

 

Змістовий модуль 2. СПОРТИВНО- ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

4 Відновлення та фармакологія в 

спортивних видах боротьби 

Знати: Фізіотерапевтичні процедури, як 

засіб відновлення спортсменів. Використання 

фармакологічних засобів у підготовці 

спортсменів у спортивних видах боротьби. 

Допінги. 

 

5 Облік спортивного тренування у 

спортивних видах боротьби 

Знати: перспективне, поточне та оперативне 

планування підготовки спортсменів у 

спортивних видах боротьби. Реалізація 

розробленого перспективного багаторічного 

графіку спортивного вдосконалення студентів. 

 

6 Удосконалення технічної 

підготовленості спортсменів у 

спортивних видах боротьби. 

 

Знати: Кінематична структура руху борців під 

час кидків у спортивних видах боротьби. 

Динамічна структури руху техніко-тактичних 

дій у спортивних видах боротьби. 



7 Удосконалення фізичної 

підготовленості спортсменів у 

спортивних видах боротьби 

Знати: розвиток провідних фізичних якостей у 

спортивних видах боротьби. Вибухова сила – 

провідна фізична якість. Спеціальна 

витривалість одна з основних фізичних 

якостей борців. 

8 Удосконалення психічної, тактичної 

та теоретичної підготовленості 

спортсменів у спортивних видах 

боротьби. 

Знати: Удосконалення психічної 

підготовленості спортсменів у змагальних 

умовах у спортивних видах боротьби (боротьба 

греко-римська, вільна боротьба, дзюдо та 

боротьба самбо). Удосконалення тактичної 

підготовленості спортсменів спортсменів у 

змагальних умовах у спортивних видах 

боротьби (боротьба греко-римська, вільна 

боротьба, дзюдо та боротьба самбо). 

Удосконалення теоретичної підготовленості 

спортсменів у спортивних видах боротьби 

(боротьба греко-римська, вільна боротьба, 

дзюдо та боротьба самбо). 

9 Організація та проведення змагань в 

спортивних видах боротьби. 

Суддівство 

Знати: правила змагань, положення про 

суддів, вимоги Єдиної спортивної кваліфікації 

щодо присвоєння звань та розрядів. Методичні 

основи складання регламентуючих документів 

змагальної діяльності. Участь у змаганнях 

різного рівня з боротьби греко-римської, 

вільної боротьби, дзюдо та боротьби самбо. 

Участь у суддівстві змагань різного рівня з 

боротьби греко-римської, вільної боротьби, 

дзюдо та боротьби самбо. 

Змістовий модуль 3.ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУСПОРТУ  

10 Педагогічний контроль і корекція 

техніко-тактичної підготовленості в 

спортивних видах боротьби. 

Знати: види та зміст педагогічного контролю. 

Основи поточного контролю техніко-

тактичного арсеналу борців під час змагань. 

Символи технічних дій. Методика визначення 

показників активності, ефективності та 

надійності ведення сутички. 

11 Закономірності та принципи 

навчання у спортивних видах 

боротьби 

Знати: методику навчання виконнання 

техніко-тактичних дій у спортивних видах 

боротьби. Основні помилки, які виникають 

під час вивчення техніко-тактичних дій, 

зв'язок та комбінацій у спортивних видах 

боротьби. Основні принципи навчання, 

систематичності, послідовності, доступності, 

наочності, науковості. 



12 Особливості навчання тактики у 

спортивних видах боротьби.  

 

Знати: стратегію та тактику змагальної 

діяльності у спортивних видах боротьби. 

Аналіз прикладів тактичних рішень в 

спортивних видах боротьби. Основи методики 

теоретичної підготовки спортсменів у 

спортивних видах боротьби 

Змістовий модуль 4. СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

13 Облік спортивного тренування у 

спортивних видах боротьби 

Знати: тенденції та перспективи розвитку 

силових видів спорту в Україні на сучасному 

етапі, провідних українських спортсменів та їх 

результати у змаганнях різного рангу. 

14 Удосконалення технічної 

підготовленості спортсменів у 

спортивних видах боротьби 

Знати: кінематичну структуру руху борців під 

час кидків у спортивних видах боротьби. 

Динамічна структури руху техніко-тактичних 

дій у спортивних видах боротьби. 

15 Удосконалення фізичної 

підготовленості спортсменів у 

спортивних видах боротьби 

Знати: розвиток провідних фізичних якостей у 

спортивних видах боротьби. Вибухова сила – 

провідна фізична якість. Спеціальна 

витривалість одна з основних фізичних якостей 

борців. 

16 Удосконалення психічної, тактичної 

та теоретичної підготовленості 

спортсменів у спортивних видах 

боротьби 

Знати: удосконалення психічної 

підготовленості спортсменів у змагальних 

умовах у спортивних видах боротьби (боротьба 

греко-римська, вільна боротьба, дзюдо та 

боротьба самбо). Удосконалення тактичної 

підготовленості спортсменів спортсменів у 

змагальних умовах у спортивних видах 

боротьби (боротьба греко-римська, вільна 

боротьба, дзюдо та боротьба самбо). 

Удосконалення теоретичної підготовленості 

спортсменів у спортивних видах боротьби 

(боротьба греко-римська, вільна боротьба, 

дзюдо та боротьба самбо 

17 Організація та проведення змагань 

в силових видах спорту. Суддівство 

Знати: правила змагань, положення про суддів, 

вимоги Єдиної спортивної кваліфікації щодо 

присвоєння звань та розрядів. Методичні основи 

складання регламентуючих документів 

змагальної діяльності. Участь у змаганнях 

різного рівня з боротьби греко-римської, вільної 

боротьби, дзюдо та боротьби самбо. Участь у 

суддівстві змагань різного рівня з боротьби 

греко-римської, вільної боротьби, дзюдо та 

боротьби самбо. 
 


