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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Силові види спорту з
методикою викладання» укладена відповідно до освітньої програми підготовки
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).
Тип дисципліни
дисципліни спеціальної підготовки, нормативна
частина циклу
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні основи силових
видів спорту (важка атлетика, гирьовий спорт, силове триборство, культуризм,
жим лежачи).
Міждисциплінарні зв’язки: Суміжними та взаємодоповнюючими
дисциплінами є теорія і методика фізичного виховання, фізіологія спорту,
психологія фізичного виховання, біохімія спорту, біомеханіка фізичних вправ,
педагогіка, психологія, практичні спортивні дисципліни.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальні основи силових видів спорту (важка
атлетика, силове триборство, гирьовий спорт, жим лежачи, бодібілдинг).
1.
Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ―Силові види спорту з
методикою викладання‖ є: формування в майбутніх фахівців широких
учительських функцій у поєднанні їх з тренерськими; створення спільних основ
учительсько-тренерської педагогічної майстерності, які є співзвучними за своїм
змістом; виховання педагогічного мислення; розвиток професійної самосвідомості
майбутніх фахівців; формування системи спеціальних знань, умінь та навичок з
видів спорту; вироблення умінь застосовувати набутті знання у професійній
діяльності;
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ―Силові види спорту з
методикою викладання‖ є: забезпечення теоретичної, методичної та практичної
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності; навчити студентів
здійснювати дозування фізичного навантаження під час проведення занять з
силових видів спорту забезпечити формування системи знань з організації та
проведення змагань з силових видів спорту.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- теорію та методику навчання силових видів спорту;
- теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням
навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в
процесі занять силовими видами спорту;

- правила змагань з силових видів спорту.
вміти:
- володіти методикою навчання силових видів спорту;
- контролювати та навчати учнів самостійно контролювати вплив фізичного
навантаження на організм;
- скласти документацію для організації і проведення змагань з силових видів
спорту у ДЮСШ;
- судити змагання з різних силових видів спорту на різних посадах.
- підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки
різних силових видів спорту.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 3 кредити
ECTS.
2.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1 Загальні основи силових видів спорту (важка
атлетика, силове триборство, гирьовий спорт, жим лежачи, бодібілдинг).
Тема 1. Вступ до дисципліни «Силові види спорту з методикою
викладання»
1. Історія розвитку силових видів спорту.
2. Класифікація фізичних вправ:
- у важкій атлетиці;
- у силовому триборстві;
- у гирьовому спорті;
- у культуризмі.
3. Класифікація рухових дій спортсмена:
- під час виконання змагальної вправи у силовому триборстві;
- під час виконання поштовху у важкій атлетиці;
- під час виконання поштовху у гирьовому спорті;
- під час виконання ривка у гирьовому спорті;
- під час виконання змагальної програми у культуризмі.
Тема 2. Основи техніки у силових видах спорту:
- важка атлетика;
- силове триборство;
- гирьовий спорт;
- культуризм.
Тема 3. Методика навчання у силових видах спорту:

важка атлетика;
силове триборство;
гирьовий спорт;
культуризм.
Тема 4. Змагання і змагальна діяльність у підготовці
спортсменів:
- види, регламент і способи проведення змагань.
- структура, зміст і результати змагальної діяльності.
Тема 5. Система підготовки спортсменів:
- мета та завдання спортивної підготовки
- періодизація спортивної підготовки
- компоненти тренувального навантаження
- ефективні методичні засоби
Тема 6. Структура підготовленості спортсменів:
- розвиток рухових якостей та фізична підготовка;
- удосконалення спеціальної фізичної підготовки;
- технічна підготовка;
- психологічна підготовка;
- тактична підготовка;
- інтелектуальна та інтегральна підготовка.
Тема 7. Засоби відновлення організму
та стимуляції працездатності:
- раціональне харчування;
- режим і характер харчування;
- особливості харчування у культуризмі;
- фармакологічні засоби;
- раціональний режим дня;
- педагогічні,бальнеологічні, фізіотерапевтичні та психологічні засоби
відновлення.
-
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Форма підсумкового контролю успішності навчання
залік
Засоби діагностики успішності навчання
Навчальна робота проводиться у формі лекцій та практичних занять,
самостійного виконання домашніх завдань, написання модульної контрольної
роботи та завершується складанням екзамену.
На лекціях дається установка, орієнтація та уявлення про силові види
спорту; закладається основа глибоких та твердих знань з найважливіших
питань теорії, практики та методики викладання; забезпечується формування
переконань і професійної цікавості; вказується напрямок роботи по іншим
формам організації навчальних занять; висвітлюються дані найновіших
наукових досліджень.
На практичних заняттях поглиблюються та перевіряються знання з
найважливіших тем курсу із застосуванням під час доповіді та її обговорення
елементів ділових ігор та моделей різних ситуацій, які зустрічаються в
практичній роботі.
4.

Самостійне виконання домашніх завдань служить додатковим видом
занять у вивченні програмового матеріалу, яке передбачає:
- вивчення питань, що виносяться на самостійне вивчення;
- ознайомлення з документацією з СВС;
- вивчення питань, що виносяться на практичні заняття.
Перевірка вивчення питань, що виносяться на самостійне вивчення
проводиться під час практичних занять, написання МКР та при складанні
екзамену.
Протягом всього курсу навчання студенти самостійно вивчають основну і
додаткову літературу, виконують домашні завдання, готуються до практичних
занять.
Успішність студентів визначається за теоретичною підготовленістю,
проводиться у формі виконання модульної контрольної роботи та складання
екзамену.
Модульна контрольна робота виконується самостійно на визначений
варіант та завдання.
До залікових вимог з усних відповідей входить програмовий матеріал з
теорії та методики викладання, пройдений на лекційних, практичних заняттях
та винесений на самостійну підготовку.
Теоретична підготовка оцінюється за правильні усні або письмові
відповіді. Екзамен проводиться з теорії в об’ємі всієї програми. При визначенні
оцінки враховуються результати професійно-педагогічної підготовленості.

МКР

ЗАЛІК

Тема 7. Засоби
відновлення організму та
стимуляції працездатності

Тема 6. Структура
підготовленості
спортсменів

Тема 5. Система
підготовки спортсменів

Тема 4. Змагання і
змагальна діяльність у
підготовці спортсменів

Тема 3. Методика
навчання у силових видах
спорту

Тема 2. Основи техніки у
силових видах спорту

Тема 1. Вступ до
дисципліни «Силові види
спорту з методикою
викладання»

5. Структурно-логічна схема дисципліни
ЗМ1 Загальні основи СВС

(важка атлетика, силове триборство, гирьовий спорт,
жим лежачи, бодібілдинг).
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Загальна характеристика

денна форма
навчання
Рівень вищої освіти другий
(магістерський)

Змістових модулів – 1
Загальна
кількість годин – 120

Ступінь вищої освіти
магістр

галузь знань 01 Освіта
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2,66
самостійної роботи
студента – 5,33

Характеристика навчальної
дисципліни

спеціальності 014 Середня
освіта (Фізична культура)

заочна форма
навчання

Вибіркова

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр
1-й
Н.С.
1-й
Лекції
12 год.
4 год
Практичні, семінарські
28 год.
6 год
2 год.

Самостійна робота
80 год.
54 год. 54 год
Індивідуальні завдання:
0 год.
Модульні
контрольні роботи
1
1
Вид контролю: залік

Примітка:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:2 (40:80)
для заочної форми навчання – 1:9 (12:108)

