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Вступ
Спортивна ходьба – один із найпопулярніших видів спорту у Європі та
світі. Жінки змагаються на дистанціях 3 км, 5 км, 10 км та 20 км, що вимагає від
спортсменок високого рівня фізичної підготовленості та функціональних
можливостей. Підвищення рівня фізичної підготовленості, ефективності
тренувальних занять а також збереження та зміцнення здоров’я – одне з
першочергових завдань, яке сьогодні стоїть перед спортсменками та тренерами.
Дана програма визначає мету, завдання, основний зміст і структуру
спеціального курсу «Підвищення спортивної майстерності» й передбачена для
підготовки бакалаврів з фізичного виховання та спорту.

Міжпредметні зв’язки
Курс " Підвищення спортивної майстерності" враховує та інтерпретує
попередні

знання із гуманітарних, медико-біологічних та спеціальних

предметів. Програма курсу передбачена для студентів, які засвоїли курси
навчальних дисциплін «Легка атлетика», «Психологія», «Філософія», «Основи
медичних знань», «Гігієна харчування», «Валеологія», «Фізіологія», «Біохімія»,
«Історія фізичної культури», «Теорія і методика фізичного виховання».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи теорії спортивного тренування у спортивній ходьбі.
2. Спортивна підготовка та удосконалення підготовленості спортсменок, які
спеціалізуються зі спортивної ходьби.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 години / 4 кредити ECTS.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета курсу - доповнити і розширити знання про засоби і методи
спортивного тренування жінок, які спеціалізуються зі спортивної ходьби;
підвищення спортивних результатів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Підвищення спортивної
майстерності” є засвоєння принципів, методів, засобів, форм організації
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спортивного тренування жінок, які спеціалізуються зі спортивної ходьби;
здобуття навичок планування, організації та проведення тренувальних занять.
Предмет курсу – основи спортивного тренування жінок, які спеціалізуються
зі спортивної ходьби.
Після засвоєння курсу студент повинен знати:
1. , Принципи, засоби та методи спортивного тренування, які застосовуються у
спортивній ходьбі.
2. Особливості спортивної підготовки жінок, які спеціалізуються зі спортивної
ходьби.
3. Удосконалення фізичної підготовленості та її контроль.

1.
2.
3.
4.

Після засвоєння курсу студент повинен уміти:
Підбирати засоби та методи спортивного тренування.
Будувати тренувальний процес у мікроциклах, мезоциклах та макроциклах.
Володіти технікою спортивної ходьби.
Вести контроль фізичної підготовки та підготовленості.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи теорії спортивного тренування у спортивній
ходьбі.
Тема 1. Вступ. Принципи, засоби та методи спортивного тренування, які
застосовуються у спортивній ходьбі. Особливості спортивної підготовки
жінок, які спеціалізуються зі спортивної ходьби.
Тема 2. Побудова тренувального процесу у мікроциклах. Втягуючі
мікроцикли. Ударні мікроцикли. Відновлюючи ьікроцикли. Передзмагальні та
змагальні мікроцикли.
Тема 3. Побудова тренувального процесу у мезоциклах та макроциклах.
Втягуючі мезоцикли. Базові мезоцикли. Контрольно-підготовчі мезоцикли.
Передзмагальні та змагальні мезоцикли.
Змістовий модуль 2. Спортивна підготовка та удосконалення
підготовленості спортсменок, які спеціалізуються зі спортивної ходьби.
Тема 4. Фізична підготовка жінок, які спеціалізуються зі спортивної
ходьби. Розвиток швидкості. Розвиток сили. Розвиток аеробно-анаеробних
можливостей. Розвиток загальної та спеціальної витривалості.
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Тема 5. Технічна підготовка жінок, які спеціалізуються зі спортивної
ходьби. Основи техніки спортивної ходьби. Порушення правил техніки
спортивної ходьби. Спеціальні вправи для удосконалення техніки спортивної
ходьби.
Тема 6. Тактична підготовка жінок, які спеціалізуються зі спортивної
ходьби. Особливості подолання різних змагальних дистанцій у спортивній
ходьбі. Визначення оптимальної швидкості подолання змагальних дистанцій.
Тактика подолання змагальних дистанцій.
Тема 7. Удосконалення фізичної підготовленості та її контроль. Динаміка
результатів спеціальних тестів та змагань. Контроль ЧСС та самопочуття під
час тренувань. Ведення щоденника тренувань.
3.Форма підсумкового контролю успішності навчання: контрольні тести,
результати змагань, залік.
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: практичні заняття,
контрольні тести, підвищення результатів на змаганнях, опитування, залік.
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