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        1. Опис навчальної дисципліни  «Теорія та методика викладання обраного виду спорту (спортивні види боротьби та єдиноборств)»  Найменування показників  Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 7 Галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини нормативна Напрям підготовки: 6.010202 Спорт Індивідуальне науково-дослідне завдання: доповідь, реферат, презентація Спеціальність  (професійне спрямування): Спорт 

Семестр Загальна кількість годин - 210 7 8 Лекції 
Тижневих годин у денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 
6 12 Практичні, семінарські  34 48 Лабораторні -  Самостійна робота 50 60 ІНДЗ:     Вид контролю:  курсова робота залік  Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 210 год.: 100 год. – аудиторні заняття, 110 год. – самостійна робота (48% / 52%). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  Мета курсу:   Метою засвоєння навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» є формування сукупності компетентностей, набуття теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з теорії і методики викладання спортивних видів боротьби та єдиноборств, необхідних для роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних  ліцеях, командах ДСТ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.   Завдання курсу: Освітні завдання: 
− формування висококваліфікованих  викладачів, тренерів зі спортивної  боротьби та єдиноборств, які забезпечують професійну  діяльність у відповідальності  до кваліфікаційних характеристик профілю педагогічної діяльності; 
− оволодіння знаннями, уміннями і навичками планування і управління підготовкою спортсменів в різних структурних організаціях навчально - тренувального  процесу зі спортивної боротьби та єдиноборств; 
− ознайомлення з методиками науково-дослідної роботи по контролю за станом спеціальної підготовленості борців та єдиноборців; 
− формування вмінь і навичок, які необхідні для реалізації теоретичних знань на практиці; 
− визначення якості оволодіння теоретичних знань та практичних вмінь і навичок на практичних заняттях за результатами модульного контролю. Оздоровчі завдання: 
− розвиток функціональних систем організму та зміцнення здоров'я студентів; 
− розвиток фізичних якостей студентів; 
− забезпечення високого рівня загальної та спеціальної працездатності. Виховні завдання: 
− сприяння соціальному формуванню особистості; 
− виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 
− формування почуття патріотизму.  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту (спортивна боротьба та єдиноборства)» студент повинен знати:  

� актуальні проблеми розвитку спортивної боротьби та єдиноборств на сучасному етапі; 
� методику відбору та орієнтації на етапах багаторічної підготовки; 
� особливості підготовки  борців в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах; 
� методику управління підготовкою борців та єдиноборців; 
� особливості контролю, моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі та єдиноборствах; 
� засоби відновлення і стимуляції спортивної працездатності;  
� особливості проведення НТЗ; 
� науково-методичне забезпечення збірних команд; 
� структуру та роботу міжнародних та національних федерацій; 
� особливості проведення занять оздоровчої спрямованості з особами різного віку та статі.  
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вміти: 
� застосовувати набуті знання в практичній діяльності; 
� проводити найпростіші наукові дослідження; 
� складати плани підготовки різних структурних одиниць навчально-тренувального процесу, проводити тренувальні заняття з урахуванням розроблених планів і контролювати стан  підготовленості борців та єдиноборців; 
� проводити аналіз змагальної діяльності за допомогою педагогічного спостереження і відеозйомки.  У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: І. Загальнопредметні: 

• здатність учитися; володіти високою мотивацією до підвищення свого культурного і професійного рівня (ЗК-13); 
• володіти адаптивністю і комунікабельністю; прийомами спілкування і вмінням їх використовувати (ЗК-14);  
• розуміти та сприймати етичні норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики) (ЗК-16).  ІІ. Фахові: 
• здатність до взаємодії (роботи в команді) для розв’язання проблемних завдань та педагогічних ситуацій (ПК-16); 
• здатність до креативності у розв’язанні педагогічних завдань, виконанні творчих робіт, підготовці проектів (ПК-19); 
• здатність виявляти актуальні питання у сфері фізичної культури і спорту, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній діяльності (ПК-25);  
• володіти методами обробки результатів досліджень з використанням методів математичної статистики, інформаційних технологій, здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень, формулювати і представляти узагальнення і висновки, використовувати їх в практичній діяльності (ПК-26) 
• здатність до саморозвитку на основі рефлексії результатів своєї професійної діяльності (ПК-28); 
• здатність використовувати основи теорії навчання і виховання в професійної діяльності (ПК-33); 
• здатність застосовувати на практиці основні теоретичні засади в галузі фізичної культури (ПК-36); 
• здатність розробляти навчальні програми та плани конкретних занять у закладах середньої освіти; здатність розробляти перспективні та оперативні плани і програми конкретних занять у дитячо-юнацькому спорті (ПК-38); 
• здатність проводити профілактику травматизму, надавати першу долікарську допомогу постраждалим в процесі навчальних та тренувальних занять (ПК-41); 
• здатність організовувати і проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання (ПК-48); 
• усвідомлює джерела й еволюцію формування теорії спортивного тренування, медико-біологічні й психологічні основи й технологію тренування у вибраному виді спорту, санітарно-гігієнічні основи діяльності в сфері фізичної культури й спорту (ПК-64); 
• здатний формувати мотивації в дітей і молоді до занять обраним видом спорту, виховувати моральні принципи, чесної спортивної конкуренції (ПК-65);  
• здатний реалізовувати систему відбору й спортивної орієнтації у обраному виді спорту з використанням сучасних методик по визначенню антропометричних, фізичних і психологічних параметрів індивіда (ПК-66); 
• сприяти формуванню особистості занять, що навчаються в процесі, вибраним видом 
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спорту, їхньому прилученню до загальнолюдських цінностей, здоровому способу життя, моральним принципам чесної спортивної конкуренції (ПК-67);     3. Програма навчальної дисципліни  УІІ семестр  КРЕДИТ 1. Тема 1. Сучасні напрямки розвитку спортивних єдиноборств. Сучасні напрямки розвитку спортивної боротьби. Спортивні досягнення українських борців на міжнародній арені. Конкуренція на спортивній арені. Шляхи підвищення популярності видів боротьби. Проблеми спорту вищих досягнень, професіоналізація діяльності в спорті. Зміни в правилах змагань з видів боротьби і їх аналіз.  КРЕДИТ 2 Тема 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки. Проблема відбору і орієнтації в спортивній боротьбі. Мета, завдання спортивного відбору. Взаємозв’язок етапів спортивного відбору з етапами багаторічних тренувань.  Тема  2. Особливості підготовки борців у ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах. Завдання спортивних шкіл. Критерії оцінки діяльності спортивних шкіл. Організація навчально-тренувального процесу в спортивних школах. Документи планування та обліку навчально-тренувальної та виховної роботи.  КРЕДИТ 3. Тема 1. Моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі. Загальні положення моделювання. Види моделювання. Методи моделювання. Види і методи прогнозування.  УІІІ семестр  КРЕДИТ 1. Тема 1. Контроль підготовленості спортсменів у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми контролю в спортивних тренуваннях борців. Види контролю. Вимоги до показників, що застосовуються в контролі. Засоби та методи контролю за рівнем працездатності борців. Методика контролю основних сторін підготовленості борців.  КРЕДИТ 2.  Тема 1. Відновлення та стимуляція спортивної працездатності у боротьбі. Характеристика спортивної працездатності. Засоби вдосконалення спортивної працездатності (педагогічні, медико-біологічні, психологічні). Методика підвищення спортивної працездатності. Контроль за рівнем спортивної працездатності. Тема 2. Особливості проведення НТЗ. Документація зборів. Мета і задачі навчально-тренувальних зборів з боротьби. Планування і організація зборів. Вибір місця проведення НТЗ. Методична документація. Зміст учбово-тренувальних занять на зборах. Методичний контроль і організація харчування на зборах.  КРЕДИТ 3. Тема 1. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів. Мета та завдання КНГ з боротьби. Сучасні напрямки наукових досліджень у єдиноборствах. Методи наукових досліджень. 
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Тема 2. Міжнародні та національні органи управління видами боротьби. Структура і організація роботи міжнародних федерацій. Статут Федерації. Види діяльності спортивних федерацій.  КРЕДИТ 4. Тема 1. Оздоровча робота засобами боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі. Забезпечення індивідуального підходу при заняттях боротьбою та єдиноборствами. Особливості застосування тренувальних навантажень, підбір вправ і методів тренувань з урахуванням статі, віку і стану здоров’я тих, хто займається боротьбою та єдиноборствами. Особливості занять з особами похилого віку та  жінками.  4. Структура навчальної дисципліни  Назви змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі л пр лаб інд ср 1 2 3 4 5 6 7 УІІ семестр Кредит 1. Тема 1. Сучасні напрямки розвитку спортивних єдиноборств. Сучасні напрямки розвитку спортивної боротьби.  Спортивні досягнення українських борців на міжнародній арені. Конкуренція на спортивній арені.  Шляхи підвищення популярності видів боротьби.  Проблеми спорту вищих досягнень, професіоналізація діяльності в спорті.  Зміни в правилах змагань з видів боротьби і їх аналіз. 

 2  4  6   4  8  6 

 2    2  2   2  4  2 

     2  4   2  4  4 Усього годин: 30 2 12   16 Кредит 2. Тема 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки. Проблема відбору і орієнтації в спортивній боротьбі.  Мета, завдання спортивного відбору. Взаємозв’язок етапів спортивного відбору з етапами багаторічних тренувань. 
 2 3  6  3 

 2   1  2  1 
    2  4  2 Тема  2. Особливості підготовки борців у ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах. Завдання спортивних шкіл. Критерії оцінки діяльності спортивних шкіл.  Організація навчально-тренувального процесу в спортивних школах.  Документи планування та обліку навчально-тренувальної та виховної роботи. 

    3  7  6 

     1  3  2 

      2  4  4 Усього годин: 30 2 10   18 Кредит 3. 
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Тема 1. Моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.  Загальні положення моделювання.  Види моделювання.  Методи моделювання.  Види і методи прогнозування. 
 2  5 5 5 8 5 

 2   
   1 2 2 4 3 

     2 3 3 4 4 Усього годин: 30 2 12   16 Загалом годин за семестр: 90 6 34   50 УІІІ семестр Кредит 1. Тема 1. Контроль підготовленості спортсменів у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми контролю в спортивних тренуваннях борців.  Види контролю. Вимоги до показників, що застосовуються в контролі.  Засоби та методи контролю за рівнем працездатності борців.  Методика контролю основних сторін підготовленості борців. 

 2  5  5  9  9 

 2    2  2  4  4 

     3  3  5  5 Усього годин: 30 2 12   16 Кредит 2. Тема 1. Відновлення та стимуляція спортивної працездатності у боротьбі. Характеристика спортивної працездатності. Засоби вдосконалення спортивної працездатності (педагогічні, медико-біологічні, психологічні).  Методика підвищення спортивної працездатності.  Контроль за рівнем спортивної працездатності. 

 2    4  4 4 

 2      2  2 2 

       2  2 2 Тема 2. Особливості проведення НТЗ. Документація зборів. Мета і задачі навчально-тренувальних зборів з боротьби.  Планування і організація зборів.  Вибір місця проведення НТЗ. Методична документація.  Зміст учбово-тренувальних занять на зборах. Методичний контроль і організація харчування на зборах. 

 2  3 2  3 3 
 2    1 1  1 2  1 

     2 1  2 1  2 Усього годин: 30 4 12   14 Кредит 3. Тема 1. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів. Мета та завдання КНГ з боротьби.  Сучасні напрямки наукових досліджень у єдиноборствах.  Методи наукових досліджень. 
 2 3  4 7 

 2   1  2 3 
    2  2 4 Тема 2. Міжнародні та національні органи       
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управління видами боротьби. Структура і організація роботи міжнародних федерацій.  Статут Федерації.  Види діяльності спортивних федерацій. 
2  3 3 6 

2   1 1 2 
  2 2 4 Усього годин: 30 4 10   16 Кредит 4. Тема 1. Оздоровча робота засобами боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі. Забезпечення індивідуального підходу при заняттях боротьбою та єдиноборствами. Особливості застосування тренувальних навантажень, підбір вправ і методів тренувань з урахуванням статі, віку і стану здоров’я тих, хто займається боротьбою та єдиноборствами. Особливості занять з особами похилого віку та  жінками. 

  2   2  
    2    8  4 

      2    6  6 Усього годин: 30 2 14   14 Загалом годин за семестр: 120 12 48   60 Разом за навчальний рік: 210 18 82   110  5. Теми лекційних занять  № з/п Назва теми Кількість годин   УІІ семестр   Кредит 1.  
1. 

Тема 1. Сучасні напрямки розвитку спортивних єдиноборств. Сучасні напрямки розвитку спортивної боротьби.  Спортивні досягнення українських борців на міжнародній арені. Конкуренція на спортивній арені.  Шляхи підвищення популярності видів боротьби.  Проблеми спорту вищих досягнень, професіоналізація діяльності в спорті.  Зміни в правилах змагань з видів боротьби і їх аналіз. 
2 

 Кредит 2.  
2. Тема 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки. Проблема відбору і орієнтації в спортивній боротьбі.  Мета, завдання спортивного відбору. Взаємозв’язок етапів спортивного відбору з етапами багаторічних тренувань. 

2 
 Кредит 3.  

3. 
Тема 1. Моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.  Загальні положення моделювання.  Види моделювання.  Методи моделювання.   Види і методи прогнозування. 

2 
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  Всього годин: 6  УІІІ семестр   Кредит 1.  
1. 

Тема 1. Контроль підготовленості спортсменів у спортивній боротьбі. Актуальні проблеми контролю в спортивних тренуваннях борців.  Види контролю. Вимоги до показників, що застосовуються в контролі.  Засоби та методи контролю за рівнем працездатності борців.  Методика контролю основних сторін підготовленості борців. 
2 

 Кредит 2.  
2. 

Тема 1. Відновлення та стимуляція спортивної працездатності у боротьбі. Характеристика спортивної працездатності. Засоби вдосконалення спортивної працездатності (педагогічні, медико-біологічні, психологічні).  Методика підвищення спортивної працездатності.  Контроль за рівнем спортивної працездатності. 
2 

3. Тема 2. Особливості проведення НТЗ. Документація зборів. Мета і задачі навчально-тренувальних зборів з боротьби.  Планування і організація зборів.  Вибір місця проведення НТЗ. Методична документація.  Зміст учбово-тренувальних занять на зборах. Методичний контроль і організація харчування на зборах. 
2 

 Кредит 3.  
4. Тема 1. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів. Мета та завдання КНГ з боротьби.  Сучасні напрямки наукових досліджень у єдиноборствах.  Методи наукових досліджень. 

2 
5. Тема 2. Міжнародні та національні органи управління видами боротьби. Структура і організація роботи міжнародних федерацій.  Статут Федерації.  Види діяльності спортивних федерацій. 

2 
 Кредит 4.  

6. 
Тема 1. Оздоровча робота засобами боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі. Забезпечення індивідуального підходу при заняттях боротьбою та єдиноборствами. Особливості застосування тренувальних навантажень, підбір вправ і методів тренувань з урахуванням статі, віку і стану здоров’я тих, хто займається боротьбою та єдиноборствами. Особливості занять з особами похилого віку та  жінками. 

2 

 Всього годин: 12  Разом за навчальний рік: 18 



 11

6. Теми практичних занять  № з/п Назва теми Кількість годин   УІІ семестр  1. Кредит 1 12 Тема 1. Сучасні напрямки розвитку спортивних єдиноборств:  Сучасні напрямки розвитку спортивної боротьби. 2 Спортивні досягнення українських борців на міжнародній арені. Конкуренція на спортивній арені. 2 Шляхи підвищення популярності видів боротьби. 2 Проблеми спорту вищих досягнень, професіоналізація діяльності в спорті.  4 Зміни в правилах змагань з видів боротьби і їх аналіз. 2 

2. 
Кредит 2 10 Тема 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки:   Проблема відбору і орієнтації в спортивній боротьбі.  1 Мета, завдання спортивного відбору. 2 Взаємозв’язок етапів спортивного відбору з етапами багаторічних тренувань. 1 Тема  2. Особливості підготовки борців у ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах:  Завдання спортивних шкіл. Критерії оцінки діяльності спортивних шкіл.  1 Організація навчально-тренувального процесу в спортивних школах.  3 Документи планування та обліку навчально-тренувальної та виховної роботи. 2 

3. 
Кредит 3  12 Тема 1. Моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.:  Актуальні проблеми моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.  1 Загальні положення моделювання.  2 Види моделювання.  2 Методи моделювання.  4 Види і методи прогнозування. 3  Всього за семестр: 34  УІІІ семестр   

1. 
Кредит 1.  12 Тема 1. Контроль підготовленості спортсменів у спортивній боротьбі.  Актуальні проблеми контролю в спортивних тренуваннях борців.  2 Види контролю. Вимоги до показників, що застосовуються в контролі. 2 Засоби та методи контролю за рівнем працездатності борців.  4 Методика контролю основних сторін підготовленості борців. 4  Кредит 2. 12 2. Тема 1. Відновлення та стимуляція спортивної  
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 7. Самостійна  робота 

працездатності у боротьбі: Характеристика спортивної працездатності. Засоби вдосконалення спортивної працездатності (педагогічні, медико-біологічні, психологічні).  2 
Методика підвищення спортивної працездатності. 2 Контроль за рівнем спортивної працездатності. 2 

3. Тема 2. Особливості проведення НТЗ. Документація зборів:  Мета і задачі навчально-тренувальних зборів з боротьби.  1 Планування і організація зборів.  1 Вибір місця проведення НТЗ. Методична документація.  1 Зміст учбово-тренувальних занять на зборах. 2 Методичний контроль і організація харчування на зборах. 1  Кредит 3. 10 
4. Тема 1.  Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів:  Мета та завдання КНГ з боротьби.  1 Сучасні напрямки наукових досліджень у єдиноборствах.  2 Методи наукових досліджень. 3 
5. Тема 2. Міжнародні та національні органи управління видами боротьби.  Структура і організація роботи міжнародних федерацій.  1 Статут Федерації.  1 Види діяльності спортивних федерацій. 2  Кредит 4. 14 
6. 

Тема 1.   Оздоровча робота засобами боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі:  Забезпечення індивідуального підходу при заняттях боротьбою та єдиноборствами. 2 Особливості застосування тренувальних навантажень, підбір вправ і методів тренувань з урахуванням статі, віку і стану здоров’я тих, хто займається боротьбою та єдиноборствами. 8 
Особливості занять з особами похилого віку та  жінками. 4  Всього за семестр: 48  Разом за навчальний рік: 82 

№ з/п Назва теми Кількість годин   УІІ семестр  1. Кредит 1 16 Тема 1. Сучасні напрямки розвитку спортивних єдиноборств:  Сучасні напрямки розвитку спортивної боротьби. 2 Спортивні досягнення українських борців на міжнародній арені. Конкуренція на спортивній арені. 4 Шляхи підвищення популярності видів боротьби. 2 Проблеми спорту вищих досягнень, професіоналізація діяльності в спорті.  4 Зміни в правилах змагань з видів боротьби і їх аналіз. 4 2. Кредит 2 18 Тема 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки:   
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Проблема відбору і орієнтації в спортивній боротьбі.  2 Мета, завдання спортивного відбору. 4 Взаємозв’язок етапів спортивного відбору з етапами багаторічних тренувань. 2 Тема  2. Особливості підготовки борців у ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах:  Завдання спортивних шкіл. Критерії оцінки діяльності спортивних шкіл.  2 Організація навчально-тренувального процесу в спортивних школах.  4 Документи планування та обліку навчально-тренувальної та виховної роботи. 4 
3. 

Кредит 3  16 Тема 1. Моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.:  Актуальні проблеми моделювання та прогнозування у спортивній боротьбі.  2 Загальні положення моделювання.  3 Види моделювання.  3 Методи моделювання.  4 Види і методи прогнозування. 4  Всього за семестр: 50  УІІІ семестр  
1. 

Кредит 1.  16 Тема 1. Контроль підготовленості спортсменів у спортивній боротьбі.  Актуальні проблеми контролю в спортивних тренуваннях борців.  3 Види контролю. Вимоги до показників, що застосовуються в контролі. 3 Засоби та методи контролю за рівнем працездатності борців.  5 Методика контролю основних сторін підготовленості борців. 5  Кредит 2. 14 
2. 

Тема 1. Відновлення та стимуляція спортивної працездатності у боротьбі:  Характеристика спортивної працездатності. Засоби вдосконалення спортивної працездатності (педагогічні, медико-біологічні, психологічні).    
2 

Методика підвищення спортивної працездатності.  2 Контроль за рівнем спортивної працездатності.  2 
3. Тема 2. Особливості проведення НТЗ. Документація зборів:  Мета і задачі навчально-тренувальних зборів з боротьби.  2 Планування і організація зборів.  1 Вибір місця проведення НТЗ. Методична документація.  2 Зміст учбово-тренувальних занять на зборах. 1 Методичний контроль і організація харчування на зборах. 2  Кредит 3. 16 4. Тема 1.  Науково-методичне забезпечення підготовки  
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 8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання Підготувати доповідь, реферат або мультимедійну презентацію з однієї із запропонованих тем: 1. Відбір та орієнтація на етапах багаторічної підготовки. 2. Особливості підготовки борців у ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ і збірних командах. 3. Моделювання та прогнозування у спортивних видах боротьби та єдиноборств. 4. Контроль підготовленості спортсменів у спортивних видах боротьби та єдиноборств. 5. Відновлення та стимуляція спортивної працездатності у спортивних видах боротьби та єдиноборств. 6. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів у спортивних видах боротьби та єдиноборств. 7. Міжнародні та національні органи управління спортивними видами боротьби та єдиноборств. 8. Оздоровча робота засобами спортивних видів боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі.  9. Методи навчання При вивченні дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» використовуються наступні групи методів навчання:         1. Методи вербального впливу (загальнопедагогічні методи − дидактична розповідь, бесіда, обговорення; інструктування; супроводжувальні пояснення; вказівки і команди; словесна оцінка; опис; характеристика).   2. Методи забезпечення наочності: а) демонстрація наочних посібників (малюнків, схем, фотографій, слайдів, кінограм, презентацій); б) мультимедійна демонстрація;         в) реальна демонстрація техніки вправ кваліфікованими спортсменами; 3. Методи, спрямовані на оволодіння руховими вміннями і навичками: а) методи розчленованої вправи; б) методи цілісної вправи. 

спортсменів: Мета та завдання КНГ з боротьби.   2 Сучасні напрямки наукових досліджень у єдиноборствах.  2 Методи наукових досліджень. 4 
5. Тема 2. Міжнародні та національні органи управління видами боротьби.  Структура і організація роботи міжнародних федерацій.  2 Статут Федерації.  2 Види діяльності спортивних федерацій. 4  Кредит 4. 14 
6. 

Тема 1.   Оздоровча робота засобами боротьби та єдиноборств з особами різного віку та статі:  Забезпечення індивідуального підходу при заняттях боротьбою та єдиноборствами. 2 Особливості застосування тренувальних навантажень, підбір вправ і методів тренувань з урахуванням статі, віку і стану здоров’я тих, хто займається боротьбою та єдиноборствами. 6 
Особливості занять з особами похилого віку та  жінками. 6  Всього за семестр: 60  Разом за навчальний рік: 110 
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4. Методи, спрямовані на розвиток фізичних якостей: а) метод повторного виконання вправ; б) метод перемінного та інтервального виконання вправ; в) коловий метод виконання вправ; 5. Методи, спрямовані на оволодіння професійними вміннями та навичками: а) навчальна практика; б) вирішування професійних ситуаційних задач; в) аналіз успішності реалізації ситуаційних задач;  10. Методи контролю  Діагностичний розділ визначає диференційований та об'єктивний облік результатів навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів: а) контроль засвоєння теоретичних знань; б) контроль засвоєння техніки рухових дій борця; в) контроль рівня та динаміки фізичної підготовленості; г) контроль рівня та динаміки інтегральної підготовленості; д) контроль засвоєння професійних навичок.  Засоби діагностики успішності навчання  Діагностичний розділ визначає диференційований та об'єктивний облік результатів навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів: а) контроль засвоєння теоретичних знань; б) контроль засвоєння техніки рухових дій обраного виду спорту; в) контроль рівня та динаміки фізичної підготовленості; г) контроль рівня та динаміки інтегральної підготовленості; д) контроль засвоєння професійних навичок.  Оцінка рівня теоретичних знань   здійснюється за допомогою:  а) контрольних робіт, що базуються на засвоєному навчальному матеріалі, включаючи матеріал, винесений на самостійне опрацювання;  б) поточного опитування під час практичних занять;  в) виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань (повідомлень, рефератів, презентацій, і т.ін.). Оцінка рівня оволодіння технікою рухових дій борця  здійснюється за допомогою:  а) практичного виконання студентами окремого елемента або прийому боротьби;  Оцінка рівня та динаміки фізичної підготовленості студентів здійснюється за допомогою:  а) планових тестувань рівня розвитку фізичних якостей студента, застосовуючи загальноприйняті та специфічні батареї тестів.  б) контрольних змагань з обраного виду боротьби та споріднених видів;  Враховуються  результати, показані студентом, при виконанні даних вправ, а також їх динаміка за часовий проміжок   Оцінка рівня та динаміки інтегральної підготовленості здійснюється за допомогою участі в основних офіційних спортивних змаганнях сезону. Враховуються  результати, показані студентом, а також їх динаміка за часовий проміжок.   Оцінка рівня засвоєння професійних навичок здійснюється за допомогою навчальної практики, а саме: а) участі в організації, проведенні та суддівстві змагань з обраного виду боротьби; б) складання програми навчання техніці борцівських прийомів та її реалізації; 
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в) планування та проведення окремих задач та цілісного тренувального заняття для груп різної кваліфікації та спеціалізації; г) складання термінових та перспективних планів спортивної підготовки для груп різної кваліфікації та спеціалізації; е) самоаналізу та аналізу проведення навчальної практики – визначення помилок, надання зауважень та пропозицій. Додаткові бали студент може отримати:  а) за науково-дослідну роботу: підготовку реферату, доповіді, презентації на засіданні гуртка або студентській конференції, наукової статті;  б) за надання волонтерської допомоги ЗОШ, ДЮСШ в організації, проведенні та суддівстві спортивних змагань та заходів.  Залік є семестровою формою контролю.   Залікові бали студенти накопичують на заняттях, під час поточного та підсумкового  контролю, що регламентується робочою програмою дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту (спортивні види боротьби та єдиноборств)».  Курсова робота з теорії та методики викладання обраного виду спорту є семестровою формою контролю. Вона готується студентом за темою, запропонованою кафедрою, під керівництвом призначеного кафедрою викладача, згідно до вимог «Положення про курсові роботи». Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою ECTS.  11. Розподіл балів, які отримують студенти  VІI семестр Поточне тестування та самостійна робота Курсова робота Сума балів Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Тема 1 Тема 1 Тема 2 Тема 1 100 300 63 32 32 63 VІIІ семестр Поточне тестування та самостійна робота Сума балів Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Тема 1 Тема 1 Тема 2 Тема 1 Тема 2 Тема 1 400 100 50 50 50 50 100   Шкала оцінювання: національна та ECTS ОЦІНКА ЄКТС СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  екзамен  залік A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 D 55-64 3 (задовільно)   3/задов./ зараховано   E 50-54 FX 35-49 2 (незадовільно)   Не зараховано  12. Методичне забезпечення 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту (спортивні види боротьби та єдиноборств)». 
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