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Вступ
Програма навчальної дисципліни “Підвищення спортивної майстерності (атлетична
гімнастика)" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
галузі знань 01 Освіта; спеціальностей 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт;
освітньої програми Середня освіта: фізична культура, фізична культура і спорт.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання теорії та практики
спортивної підготовки з атлетичної гімнастики, методика навчання і тренування, формування
професійно-педагогічних навиків та умінь, необхідних майбутньому вчителю, тренеру.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна має тісні зв’язки з такими дисциплінами як
теорія та методика фізичного виховання, спортивна фізіологія, фізична реабілітація, спортивні
ігри, спортивна гімнастика, гімнастика з методикою викладання, фітнес, спортивна психологія
та ін.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Підвищення спортивної майстерності”
(атлетична гімнастика) є опанування студентами знаннями та вміннями, професійнопедагогічними навичками, необхідними для реалізації індивідуальних можливостей, зростання
майстерності та підготовки до вищих досягнень з виду спорту.
1.2. Основним завдання вивчення дисципліни „Підвищення спортивної майстерності”
(атлетична гімнастика) є формування стійкого інтересу до занять атлетичною гімнастикою,
формування здорового способу життя, розвиток теоретичного мислення, набуття навичок
самостійної роботи; удосконалення теоретичних знань, оволодіння принципами тренування;
удосконалення спортивної майстерності для досягнення спортивних показників.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:


теоретичні, організаційні та методичні основи тренувального процесу;



побудову сучасної системи тренування в атлетичній гімнастиці;



засоби відновлення після фізичного навантаження.
уміти:



використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання основних теоретичних
положень з атлетичної гімнастики;



розвивати зальні фізичні якості за допомогою різновидів вправ легкої атлетики (біг,
стрибки, метання тощо);



виконувати техніко-тактичні прийоми зі спортивних ігор;



виконувати базові комплекси оздоровчої гімнастики;
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планувати фізичне навантаження і здійснювати самоконтроль фізичного стану при
виконанні силових вправ та вправ з обтяженнями;



застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення ефективності праці з урахуванням
особливостей своєї фахової діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні та практичні основи атлетичної

гімнастики.
Тема 1. Організаційно-методичні основи атлетичної гімнастики.
Тема 2. Вимоги до занять з атлетичної гімнастики.
Тема 3. Методика тренувань з атлетичної гімнастики.
Тема 4. Вправи для розвитку основних груп м’язів.
Змістовий модуль 2. Система підготовки студентів на заняттях з атлетичної
гімнастики
Тема 5. Профілактика травматизму, самоконтроль, засоби відновлення на заняттях з
атлетичної гімнастики.
Тема 6. Вправи з еспандером, на гімнастичних приладах з обтяженням (штангою,
гантелями, гирею) і на тренажерах.
Тема 7. Спеціальна практична підготовка на заняттях з атлетичної гімнастики.
Тема 8. Загальна фізична підготовка.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: Залік 8 – семестр
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання
1) слова (розповідь, опис, бесіда, пояснення, вказівки, команди, підрахунок тощо);
2) наочності (пряма, опосередкована);
3) практичні методи (суворої – вивчення вправ по частинах, вивчення вправ в цілому і часткової
регламентації – ігровий, змагальний).
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